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COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1984 of 3 November 2015 defining the circumstances,
formats and procedures of notification pursuant to Article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European
Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the
internal market
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1984
av 3. november 2015
om fastsettelse av vilkår, formater og framgangsmåter for melding i henhold til artikkel 9 nr. 5 i
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og
tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked
[meddelt under dokument K(2015) 7369]
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og
tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF( 1), og særlig artikkel 9 nr. 5,
og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Det er en forutsetning for gjensidig anerkjennelse av elektroniske identifikasjonsmidler at medlemsstatene melder ordninger for
elektronisk identifikasjon.

2)

Samarbeidet om samvirkingsevne og sikkerhet i ordningene for elektronisk identifikasjon krever enklere framgangsmåter.
Ettersom det samarbeid mellom medlemsstatene som er nevnt i artikkel 12 nr. 6 i forordning (EU) nr. 910/2014, og reguleres i
detalj i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/296(2), allerede krever bruk av engelsk, bør den samme løsningen
for melding av ordninger for elektronisk identifikasjon gjøre det lettere å oppnå samvirkingsevne og sikkerhet i ordningene.
Oversettelse av eksisterende dokumentasjon bør imidlertid ikke medføre en urimelig byrde.

3)

Ordningene kan involvere flere parter som utsteder elektroniske identifikasjonsmidler, og/eller omfatte flere sikkerhetsnivåer. Av
hensyn til klarheten og rettssikkerheten bør imidlertid melding om slike ordninger utføres i én prosess, med egne
meldingsskjemaer for hver part som utsteder elektroniske identifikasjonsmidler, og/eller for hvert sikkerhetsnivå.

4)

Organiseringen av ordninger for elektronisk identifikasjon varierer mellom medlemsstatene og involverer enheter i offentlig og
privat sektor. Selv om formålet med meldingsskjemaet bør være å gi så presise opplysninger som mulig, blant annet om de
forskjellige myndighetene eller enhetene som er involvert i prosessen med elektronisk identifikasjon, bør det for eksempel ikke
tas sikte på å angi alle kommuner som er involvert. I så fall skal myndighetens eller enhetens nivå angis i det aktuelle feltet i
meldingsskjemaet.

5)

En beskrivelse av ordninger for elektronisk identifikasjon før melding til andre medlemsstater som fastsatt i artikkel 7 bokstav g)
i forordning (EU) nr. 910/2014 er en forutsetning for gjensidig anerkjennelse av elektroniske identifikasjonsmidler.
Meldingsskjemaet i denne gjennomføringsrettsakten bør benyttes når ordningen skal beskrives for andre medlemsstater, slik at
det kan gjennomføres en fagfellevurdering som omhandlet i artikkel 10 nr. 2 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/296.

6)

Kommisjonens frist for å offentliggjøre en melding, som fastsatt i artikkel 9 nr. 3 i forordning (EU) nr. 910/2014, bør regnes fra
den dag det ferdig utfylte skjemaet er innsendt. Meldingsskjemaet bør ikke anses som fullstendig dersom Kommisjonen må be

(1)
(2)

EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73.
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/296 av 24. februar 2015 om fastsettelse av saksbehandlingsregler for samarbeid mellom medlemsstatene om
elektronisk identifikasjon i henhold til artikkel 12 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for
elektroniske transaksjoner i det indre marked (EUT L 53 av 25.2.2015, s. 14).
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om ytterligere opplysninger eller klargjøring.
7)

For å sikre ensartet bruk av meldingsskjemaet bør Kommisjonen gi medlemsstatene veiledning, særlig med hensyn til hvorvidt
endringer i meldingsskjemaet kan gi opphav til en ny melding.

8)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 48 i forordning (EU) nr. 910/2014 —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Formål
I denne beslutning fastsettes vilkår, formater og framgangsmåter for melding til Kommisjonen om ordninger for elektronisk
identifikasjon i henhold til artikkel 9 nr. 5 i forordning (EU) nr. 910/2014.

Artikkel 2
Språket i meldingen
1.

Språket i meldingen skal være engelsk. Meldingsskjemaet nevnt i artikkel 3 nr. 1 skal fylles ut på engelsk.

2. Med forbehold for nr. 1 skal medlemsstatene ikke ha plikt til å oversette underlagsdokumentene nevnt i nr. 4.4 i vedlegget, når
dette vil medføre en urimelig byrde.

Artikkel 3
Meldingsprosedyre og formater
1.

Meldingen skal gis elektronisk i et format som samsvarer med skjemaet i vedlegget.

2. Dersom en ordning involverer flere ansvarlige parter som utsteder elektroniske identifikasjonsmidler, og/eller omfatter flere
sikkerhetsnivåer, skal nr. 3.2 og/eller eventuelt nr. 4.2 i meldingsskjemaet i vedlegget fylles ut separat for hver part som utsteder
elektroniske identifikasjonsmidler, og/eller for hvert sikkerhetsnivå.
3. Dersom de myndigheter, parter, enheter eller organer som skal meldes i skjemaet i vedlegget, særlig parter som tar hånd om
registreringen av de entydige personidentifikasjonsdataene eller parter som utsteder elektroniske identifikasjonmidler, er underlagt det
samme regelverket og følger nøyaktig de samme framgangsmåtene, ikke minst når de er regionale eller lokale myndigheter, skal
følgende særlige regler gjelde:
a) meldingsskjemaet kan fylles ut én gang for alle slike parter,
b) meldingsskjemaet kan fylles ut med de opplysninger som er nødvendige for å kunne identifisere det aktuelle funksjonelle eller
territoriale organisasjonsnivået.
4.

Kommisjonen skal bekrefte mottak av meldingen elektronisk.

5.

Kommisjonen kan be om ytterligere opplysninger eller klargjøring under følgende omstendigheter:
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a) meldingen er ikke riktig utfylt,
b) det er en åpenbar feil i skjemaet eller i underlagsdokumentene,
c) andre medlemsstater har ikke fått en beskrivelse av ordningen for elektronisk identifikasjon før melding i henhold til artikkel 7
bokstav g) i forordning (EU) nr. 910/2014.
6. Når det bes om ytterligere opplysninger eller klargjøring som nevnt i nr. 5, skal meldingen anses som fullstendig først når de
ytterligere opplysningene eller klargjøringen er lagt fram for Kommisjonen.
Artikkel 4
Adressater
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel 3. november 2015.

For Kommisjonen
Günther OETTINGER
Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG
SKJEMA FOR MELDING OM ORDNING FOR ELEKTRONISK IDENTIFIKASJON I HENHOLD TIL ARTIKKEL 9 NR. 5 I
FORORDNING (EU) NR. 910/2014

(Sett inn medlemsstatens navn) gir med dette Europakommisjonen melding om en ordning for elektronisk identifikasjon som skal offentliggjøres i listen
nevnt i artikkel 9 nr. 3 i forordning (EU) nr. 910/2014, og bekrefter følgende:
— opplysningene i denne meldingen er i samsvar med opplysningene som er oversendt til samarbeidsnettverket i samsvar med artikkel 7 bokstav g) i
forordning (EU) nr. 910/2014, og
— ordningen for elektronisk identifikasjon kan benyttes til å få tilgang til minst én tjeneste som ytes av et offentlig organ i (sett inn medlemsstatens
navn).
Dato
[elektronisk signert]
1.

Generell informasjon
Ordningens navn (eventuelt)

2.

Sikkerhetsnivå(er) (lavt, betydelig eller høyt)

Myndighet(er) med ansvar for ordningen
Myndighetens eller
myndighetenes navn

Postadresse(r)

E-postadresse(r)

Telefonnummer

3.

Opplysninger om berørte parter, enheter og organer (når det er flere parter, enheter eller organer, angis alle i samsvar med artikkel 3
nr. 2 og 3)

3.1.

Enhet som tar hånd om registreringen av de entydige personidentifikasjonsdataene

Navn på den enhet som tar hånd om registreringen av de entydige personidentifikasjonsdataene

3.2.

Part som utsteder det elektroniske identifikasjonsmiddelet

Navn på den part som utsteder det elektroniske identifikasjonsmiddelet, og opplysning om hvorvidt det er vist til
parten i artikkel 7 bokstav a) i), ii) eller iii) i forordning (EU) nr. 910/2014
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Artikkel 7 bokstav a) i) ☐

3.3.

Artikkel 7 bokstav a) ii) ☐

Artikkel 7 bokstav a) iii) ☐

Part som utfører autentiseringen

Navn på den part som utfører autentiseringen

3.4.

Tilsynsorgan

Tilsynsorganets navn

(angi eventuelt navn)

4.

Beskrivelse av ordningen for elektronisk identifikasjon
Det kan vedlegges dokumentasjon for hver av beskrivelsene nedenfor.
a) gi en kort beskrivelse av ordningen, i hvilken sammenheng den benyttes, og i hvilket omfang

b) angi eventuelle tilleggsattributter som kan utferdiges for fysiske personer i henhold til ordningen dersom en tjenestebruker ber om det

c) dersom det er relevant, angi tilleggsattributter som kan utferdiges for juridiske personer i henhold til ordningen dersom en tjenestebruker
ber om det.
4.1.

Gjeldende ordning for tilsyn, erstatningsansvar og forvaltning

4.1.1. Gjeldende tilsynsordning
Beskriv tilsynsordningen med hensyn til følgende:
(Dersom det er relevant, skal opplysningene omfatte oppgaver, ansvar og myndighet for tilsynsorganet nevnt i
nr. 3.4, og enheten det rapporterer til. Dersom tilsynsorganet ikke rapporterer til myndigheten som har ansvar
for ordningen, skal det gis fullstendige opplysninger om enheten det rapporterer til)
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a) gjeldende tilsynsordning for den part som utsteder det elektroniske identifikasjonsmiddelet

b) gjeldende tilsynsordning for den part som utfører autentiseringen

4.1.2. Gjeldende ordning for erstatningsansvar
Gi en kort beskrivelse av den gjeldende nasjonale ordningen for erstatningsansvar, ved følgende scenarier:

a) medlemsstatens erstatningsansvar i henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 910/2014

b) erstatningsansvar for parten som utsteder det elektroniske identifikasjonsmiddelet i henhold til artikkel 11
nr. 2 i forordning (EU) nr. 910/2014

c) erstatningsansvar for parten som utfører autentiseringen i henhold til artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) nr.
910/2014

4.1.3. Gjeldende forvaltningsordning
Beskriv bestemmelsene om midlertidig oppheving eller tilbakekalling av hele identifikasjonsordningen, av
autentiseringen, eller av enkelte elementer

4.2.

Beskrivelse av elementene i ordningen

Beskriv hvordan følgende elementer i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1502( 1) er oppfylt
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med sikte på å nå et sikkerhetsnivå for et elektronisk identifikasjonsmiddel innenfor den ordning som er meldt
til Kommisjonen:
(angi eventuelle vedtatte standarder)

4.2.1. Registrering
a) søknad og registrering

b) bekreftelse og kontroll av identitet (fysisk person)

c) bekreftelse og kontroll av identitet (juridisk person)

d) knytning mellom elektroniske identifikasjonsmidler for fysiske og juridiske personer

4.2.2. Håndtering av elektroniske identifikasjonsmidler
a) De elektroniske identifikasjonsmidlenes karakteristika og utforming (herunder eventuelt opplysninger om
sikkerhetssertifisering)

_______________
(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1502 av 8. september 2015 om fastsettelse av tekniske minstespesifikasjoner og minstekrav til framgangsmåter
for sikkerhetsnivåene for elektroniske identifikasjonsmidler i henhold til artikkel 8 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk
identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (EUT L 235 av 9.9.2015, s. 7).

b) utstedelse, levering og aktivering
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c) midlertidig oppheving, tilbakekalling og reaktivering

d) fornyelse og erstatning

4.2.3. Autentisering
Beskriv autentiseringsordningen, herunder vilkår for tilgang til autentiseringen for tjenestebrukere som ikke er
offentlige organer

4.2.4. Forvaltning og organisering

Beskriv forvaltningen og organiseringen av følgende:
a) generelle bestemmelser om forvaltning og organisering
b) offentliggjorte meldinger og brukerinformasjon
c) forvaltning av informasjonssikkerhet
d) registrering
e) lokaler og personale
f)

tekniske kontroller

g) overholdelse og revisjon

4.3.

Krav til samvirkingsevne

Beskriv hvordan kravene til samvirkingsevne og minstekravene til teknisk og operativ sikkerhet i henhold til
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Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1501(1) er oppfylt. Angi og vedlegg alle dokumenter som
kan gi ytterligere informasjon om overholdelse, for eksempel uttalelse fra samarbeidsnettverket, eksterne
revisjoner, osv.

___________
(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1501 av 8. september 2015 om rammen for samvirkingsevne i henhold til artikkel 12 nr. 8 i europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (EUT L 235 av 9.9.2015, s. 1).

4.4.

Underlagsdokumentasjon

Angi alle vedlagte underlagsdokumenter, og hvilket av elementene ovenfor de er knyttet til. Angi eventuell intern
lovgivning om å framskaffe elektronisk identifikasjon, relevant for denne meldingen. Vedlegg en engelsk versjon
eller en engelsk oversettelse dersom det foreligger.

