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Innspill til ”Høring – Europakommisjonens forslag til forordning om eID og e-

signatur m.m. ” 

 

 

Vi takker for oversendt høringsbrev. Commfides er registrert utsteder av kvalifiserte 

sertifikater og som TSP (Trusted Service Provider) tilbyr vi også flere av de aktuelle 

tjenestene forslaget omhandler blant annet e-signatur, virksomhetssertifikater (eseal), 

tidsstempling, langtidslagring og ikke minst TLS/SSL. Vi vil med dette gi vårt syn på 

forhold av betydning for utvikling og bruk av elektroniske tillitstjenester i det norske 

markedet med vekt på de tekniske og prosedyremessige forslagene. 

 

 

Generelt: 

Vi mener forslaget i all hovedsak er et viktig og riktig skritt i riktig retning både for å 

oppnå interoperabilitet og for å oppnå entydige standarder slik at proprietære 

løsningsvarianter som brukes i Norge i dag ikke skal virke konkurransehemmende 

også i fremtiden. Commfides følger allerede i dag anbefalingene i ETSI standarden 

og forslaget til forordning innebærer ingen endringer av betydning. Vi imøteser en 

utvikling der vi i Norge legger vekt på å følge ETSI standardene fremfor å legge 

tilrette for særnorske markedsforhold.  

 

 

Våre konkrete innspill er: 

 

1. Klarhet 

Europakommisjonen bør for å oppnå størst mulig klarhet redusere og aller helst 

unngå å bruke «should» i graderingen av sin krav/anbefalinger. Ordet «shall» gir 

entydighet og bør derfor anvendes på bekostning av «should». 
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2. Sertifikatprofiler ETSI TS 119 412.  

 

a) Anbefalingen om å bruke tre nøkkelpar med ett for hvert bruksområde (ref 

Kravspesifikasjon 2.0 i Norge) bør bli et krav «shall» og ikke bare anbefaling 

«should». Manglende tydelighet på dette punktet er en viktig årsak til manglende 

europeisk interoperabilitet, og det er i praksis konkurransehemmende i Norge 

fordi mange eksisterende løsninger for lesing av sertifikater er basert på en av 

kombinasjonene av nøkkelpar som praktiseres (ulikt) av de to andre sertifikat 

leverandørene i Norge. Commfides følger anbefalingen Kravspesifikasjon 2.0 og 

ETSI og bruker tre nøkkelpar på anbefalt. Dette representerer i praksis en barriere 

fordi etablerte mottagere/systemer vegrer seg for å gjøre tilpasninger i sine 

systemer. 

 

b) Fødselsnummer i sertifikatet RFC3739  

 

Dersom identitetstype «PNO» eller «TAX» skal inkluderes i sertifikatet kan dette 

for Norges del tolkes til at dagens personnummer skal være med. Vi er skeptiske 

til å bruke personnummer i sertifikatet. Dagens norske løsning med UNID 

fungerer utmerket og gjør at vi som teknisk leverandør lettere kan ivareta 

personvernet. 

 

 

3. Kontroll og revisjon 

 

Strengere krav til kontroll av TSP’er som Commfides gjennom tilsyn og revisjon 

oppleves som en naturlig utvikling. Vi mener dette med fordel kan ivaretas 

gjennom krav til ISO sertifisering (i dag ISO 27001) fremfor evt. nye 

revisjonsstandarder og krav til å gjennomgå flere sertifiseringer. 

 

Vi er også udelt positive til den planlagte utvidelsen av tjenesteområder som skal 

reguleres. Klare forutsetninger bidrar til trygghet i forhold til kommersiell satsing på 

nye tjenester og vi ser gjerne at dette fremskyndes. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

30.11.2012

X

Signert av: Kjell Olav  Skogen  
Daglig leder 
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