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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 1153/2013 VAN DE RAAD
van 15 november 2013
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien
van Somalië
(3)

Op 15 november 2013 heeft de Raad Besluit
tot
wijziging
van
Besluit
2013/659/GBVB (3)
2010/231/GBVB, waarbij in dergelijke afwijkingen wordt
voorzien, vastgesteld.

(4)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie
noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met
name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform
door de marktdeelnemers worden toegepast.

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordi
ger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en
de Europese Commissie,

(5)

Verordening (EG) nr. 147/2003 dient derhalve dienover
eenkomstig te worden gewijzigd,

Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2010/231/GBVB van de Raad van 26 april 2010
betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië en tot intrek
king van Gemeenschappelijk Standpunt 2009/138/GBVB (1),

(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 147/2003 van de Raad van 27 ja
nuari 2003 betreffende beperkende maatregelen ten aan
zien van Somalië (2) stelt een algemeen verbod in op het
verstrekken van technisch advies, bijstand, opleiding, fi
nanciering en financiële bijstand in verband met militaire
activiteiten aan personen, entiteiten of lichamen in So
malië.

Op 24 juli 2013 hechtte de Veiligheidsraad van de Ver
enigde Naties (VNVR) zijn goedkeuring aan Resolutie
2111 (2013), waarbij de reikwijdte werd gewijzigd van
het wapenembargo dat is opgelegd bij punt 5 van Reso
lutie 733 (1992), nader uitgewerkt in de punten 1 en 2
van Resolutie 1425 (2002), punt 12 van Resolutie 1846
(2008), punt 11 van Resolutie 1851 (2008) en gewijzigd
bij de punten 33 tot en met 38 van Resolutie 2093
(2013), door een afwijking toe te staan op het verbod
op bijstand in verband met wapens en militaire uitrusting
bestemd voor ondersteuning van of gebruik door de bij
standsmissie van de VN in Somalië (UNSOM) en de op
leidingsmissie van de Europese Unie in Somalië (EUTM).

(1) PB L 105 van 27.4.2010, blz. 17.
(2) PB L 24 van 29.1.2003, blz. 2.

Artikel 1
In Verordening (EG) nr. 147/2003 wordt artikel 2 bis vervan
gen door:

„Artikel 2 bis
In afwijking van artikel 1 mag de bevoegde autoriteit, ge
noemd op de in bijlage I vermelde websites, van de lidstaat
waar de dienstverlener is gevestigd, op de door haar passend
geachte voorwaarden het volgende toestaan:
a) de verstrekking van financiering, financiële bijstand, tech
nisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire
activiteiten, indien zij heeft vastgesteld dat deze financie
ring, dit advies, deze bijstand of deze opleiding uitsluitend
bestemd is ter ondersteuning van of voor gebruik door de
missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (AMISOM), als
bedoeld in punt 10 b) van UNSCR 2111 (2013) of uit
sluitend bestemd is voor gebruik door landen en regionale
organisaties die maatreglen treffen overeenkomstig punt
10 e) van UNSCR 2111(2013);
(3) Zie bladzijde 15 van dit Publicatieblad.
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b) de verstrekking van financiering, financiële bijstand, tech
nisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire
activiteiten, indien zij heeft vastgesteld dat deze financie
ring, dit advies, deze bijstand of deze opleiding uitsluitend
bestemd is ter ondersteuning van of voor gebruik door de
strategische partners van AMISOM, die alleen optreden op
basis van het African Union Strategic Concept van 5 ja
nuari 2012 (of latere African Union Strategic Concepts),
en in samenwerking en samenspraak met AMISOM, als
bepaald in punt 10 c) van UNSCR 2111 (2013);
c) de verstrekking van financiering, financiële bijstand, tech
nisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire
activiteiten, indien zij heeft vastgesteld dat deze financie
ring, dit advies, deze bijstand of deze opleiding uitsluitend
bestemd is ter ondersteuning van of voor gebruik door het
personeel van de Verenigde Naties, met inbegrip van de
bijstandsmissie van de Verenigde Naties in Somalië (UN
SOM), als bepaald in punt 10 a) van UNSCR 2111 (2013);
d) de verstrekking van technisch advies, bijstand of opleiding
in verband met militaire activiteiten, indien aan de vol
gende voorwaarden is voldaan:
i) de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat
dit advies, deze bijstand of deze opleiding uitsluitend is
bestemd voor hulp bij de ontwikkeling van de instel
lingen van de veiligheidssector, en
ii) de betrokken lidstaat heeft het bij punt 11 van UNSCR
751 (1992) ingestelde Comité kennis gegeven van de
vaststelling dat dit advies, deze bijstand of deze oplei
ding uitsluitend is bestemd voor hulp bij de ontwikke
ling van de instellingen van de veiligheidssector, en van
het voornemen van zijn bevoegde autoriteit om

16.11.2013

toestemming te verlenen, en dat Comité heeft niet
binnen vijf werkdagen na de kennisgeving bezwaar
tegen die handelswijze gemaakt;
e) de verstrekking van financiering, financiële bijstand, tech
nisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire
activiteiten, behalve met betrekking tot de in bijlage III
genoemde voorwerpen, indien aan de volgende voorwaar
den is voldaan:
i) de bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat dit advies,
deze bijstand of deze opleiding uitsluitend is bestemd
voor de ontwikkeling van de veiligheidsdiensten van de
federale regering in Somalië ter beveiliging van de be
volking van Somalië, en
ii) er is kennis gegeven aan het bij punt 11 van UNSCR
751 (1992) ingestelde Comité, ten minste vijf dagen
vóór enige verlening van advies, bijstand of opleiding
uitsluitend bestemd voor de ontwikkeling van de vei
ligheidsdiensten van de federale regering in Somalië ter
de beveiliging van de bevolking van Somalië, met alle
relevante informatie overeenkomstig punt 16 van
UNSCR 2111 (2013);
f) de verstrekking van financiering, financiële bijstand, tech
nisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire
activiteiten, indien zij heeft vastgesteld dat deze financie
ring, dit advies, deze bijstand of deze opleiding uitsluitend
bestemd is ter ondersteuning van of voor gebruik door de
opleidingsmissie van de Europese Unie in Somalië
(EUTM).”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 november 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
R. ŠADŽIUS

16.11.2013
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1154/2013 VAN DE RAAD
van 15 november 2013
tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen
ten aanzien van Iran
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Persia International Bank plc, Export Development Bank
of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank
Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC
en Iranian Offshore Engineering & Construction Co.
moeten wederom worden opgenomen in de lijst van
personen en entiteiten op wie, respectievelijk waarop de
beperkende maatregelen van bijlage IX bij Verordening
(EU) nr. 267/2012 van toepassing zijn, en wel op grond
van nieuwe motiveringen betreffende elk van hen.

(4)

Aan de lijst van personen en entiteiten op wie, respec
tievelijk waarop de beperkende maatregelen van bijlage
IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 van toepassing
zijn, moet een entiteit worden toegevoegd, en de identi
ficatiegegevens van een andere entiteit moeten worden
gewijzigd.

(5)

Op grond van het arrest van het Gerecht in zaak
T-421/11 (10) staat Qualitest FZE niet op de lijst van
personen en entiteiten op wie, respectievelijk waarop de
beperkende maatregelen van bijlage IX bij Verordening
(EU) nr. 267/2012 van toepassing zijn.

(6)

Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze ver
ordening voorziet te waarborgen, dient deze verordening
op de dag van de bekendmaking ervan in werking te
treden,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van
23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien
van Iran (1), en met name artikel 46, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 23 maart 2012 Verordening (EU)
nr. 267/2012 vastgesteld.

(2)

In zijn arresten van 6 september 2013 in de zaken
T-493/10 (2), T-4/11 en T-5/11 (3), T-12/11 (4),
T-13/11 (5), T-24/11 (6), T-42/12 en T-181/12 (7),
T-57/12 (8) en T-110/12 (9), heeft het Gerecht van de
Europese Unie de besluiten van de Raad om Persia Inter
national Bank plc, Export Development Bank of Iran,
Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah
Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC en Ira
nian Offshore Engineering & Construction Co. op te ne
men in de lijst van personen en entiteiten op wie, res
pectievelijk waarop de beperkende maatregelen van bij
lage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 van toepas
sing zijn, vernietigd.

(1) PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1.
(2) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-493/10 Persia International
Bank plc tegen de Raad van de Europese Unie.
(3) Arrest van 6 september 2013 in gevoegde zaken T-4/11 en T-5/11
Export Development Bank of Iran tegen de Raad van de Europese
Unie.
(4) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-12/11 Iran Insurance Com
pany tegen de Raad van de Europese Unie.
(5) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-13/11 Post Bank Iran tegen
de Raad van de Europese Unie.
(6) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-24/11 Bank Refah Kargaran
tegen de Raad van de Europese Unie.
(7) Arrest van 6 september 2013 in zaken T-42/12 en T-181/12 Naser
Bateni tegen de Raad van de Europese Unie.
(8) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-57/12 Good Luck Shipping
LLC tegen de Raad van de Europese Unie.
(9) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-110/12 Iranian Offschore
Engineering & Construction Co. tegen de Raad van de Europese
Unie.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 wordt gewijzigd
zoals aangegeven in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
(10) Arrest van 5 december 2012 in zaak T-421/11 Qualitest FZE tegen
de Raad van de Europese Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 november 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
R. ŠADŽIUS

16.11.2013
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BIJLAGE
I. De volgende persoon en de volgende entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage IX bij Verordening
(EU) nr. 267/2012
I.

Personen en entiteiten die betrokken zijn bij nucleaire activiteiten of activiteiten met betrekking tot
ballistische raketten en personen en entiteiten die de regering van Iran steunen

B. Entiteiten
Naam

Identificatiegegevens

Post Bank of Iran (ook
bekend als Post Bank Iran,
Post Bank)

237, Motahari Ave., Tehran,
Iran 1587618118

2.

Iran Insurance Company
(ook bekend als Bimeh
Iran)

3.

1.

Motivering

Datum van
plaatsing op
de lijst

Bedrijf waarvan de Iraanse
overheid het grootste deel bezit
en dat financiële steun biedt
aan die overheid.

16.11.2013

121 Fatemi Ave., P.O. Box
14155-6363 Tehran, Iran P.O.
Box 14155-6363, 107 Fatemi
Ave., Tehran, Iran

Bedrijf dat eigendom is van de
staat en financiële steun aan de
Iraanse overheid verleent.

16.11.2013

Export Development Bank
of Iran (EDBI) (waaronder
alle dochterondernemingen)
en filialen

Export Development Building,
21th floor, Tose’e tower, 15th
st, Ahmad Qasir Ave, Tehran —
Iran, 15138-35711 next to the
15th Alley, Bokharest Street,
Argentina Square, Tehran, Iran;
Tose’e Tower, corner of 15th St,
Ahmad Qasir Ave., Argentine
Square, Tehran, Iran; No. 129,
21 's Khaled Eslamboli, No. 1
Building, Tehran, Iran; C.R. No.
86936 (Iran)

Bedrijf dat eigendom is van de
staat en financiële steun aan de
Iraanse overheid verleent.

16.11.2013

4.

Persia International Bank
plc

6 Lothbury, London Post Code:
EC2R 7HH, Verenigd Koninkrijk

Entiteit die eigendom is van de
op de lijst geplaatste Bank
Mellat en Bank Tejarat

16.11.2013

5.

Iranian Offshore
Engineering & Construction
Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street,
Qarani Street, Tehran 193955999

Belangrijke entiteit in de
energiesector die de Iraanse
overheid aanzienlijke
inkomsten oplevert. Als
zodanig verleent IOEC
financiële en logistieke steun
aan de Iraanse overheid.

16.11.2013

Entiteit die steun verleent aan
de Iraanse overheid. Is voor
94 % eigendom van de Iranian
Social Security Organisation die
op zijn beurt wordt
gecontroleerd door de Iraanse
overheid, en verleent
bankdiensten aan ministeries.

16.11.2013

Website: www.postbank.ir

Or: No.52 North Kheradmand
Avenue (Corner of 6th Alley)
Tehran, IRAN
Web: http://www.ioec.com/

6.

Bank Refah Kargaran (ook
bekend als Bank Refah)

40, North Shiraz Street,
Mollasadra Ave., Vanak Sq.,
Tehran, Postal Code 19917, Iran
Swift: REF AIRTH

NL
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III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
A. Personen
Naam

1.

Naser Bateni

Datum van
plaatsing op
de lijst

Identificatiegegevens

Motivering

Geboren op 16 december 1962,
Iraniër

Naser Bateni treedt op voor
rekening van IRISL. Hij was tot
2008 directeur van IRISL en
vervolgens managing director
van IRISL Europe GmbH. Hij is
managing director van
Hanseatic Trade and Trust
Shipping GmbH (HTTS), dat in
de hoedanigheid van hun
algemeen agent essentiële
diensten verleent aan Safiran
Payam Darya Shipping Lines
(SAPID) en aan Hafize Darya
Shipping Lines (HDS Lines),
twee op de lijst geplaatste
entiteiten die optreden namens
IRISL.

Identificatiegegevens

Motivering

P.O. Box 5562, Dubai; or P.O.
Box 8486, Dubai, United Arab
Emirates

Good Luck Shipping Company
LLC verleent als agent voor
Hafize Darya Shipping Lines
(HDS Lines) in de Verenigde
Arabische Emiraten essentiële
diensten aan HDS Lines dat een
op de lijst geplaatste entiteit is
die optreedt namens IRISL.

16.11.2013

Adres: Schottweg 7, 22087
Hamburg, Duitsland;

Hanseatic Trade and Trust
Shipping GmbH (HTTS) is
algemeen agent voor en
verleent als zodanig essentiële
diensten aan Safiran Payam
Darya Shipping Lines (SAPID)
en aan Hafize Darya Shipping
Lines (HDS Lines), twee
entiteiten die beide op de lijst
vermeld staan als handelend
namens IRISL.

16.11.2013

16.11.2013

B. Entiteiten
Naam

1.

Good Luck Shipping
Company LLC
(ook bekend als Good Luck
Shipping Company)

2.

Hanseatic Trade Trust &
Shipping (HTTS) GmbH

Alternatief adres: Opp 7th Alley,
Zarafshan St, Eivanak St, Qods
Township.

Datum van
plaatsing op
de lijst

II. De vermelding voor de entiteit in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 wordt vervangen door de
onderstaande vermelding
B. Entiteiten
Naam

1.

Onerbank ZAO (ook
bekend als Onerbank ZAT,
Eftekhar Bank, Honor Bank,
Honorbank, North
European Bank)

Identificatiegegevens

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1,
220004, Minsk, Belarus

Motivering

In Belarus gevestigde bank,
eigendom van Bank Refah
Kargaran, Bank Saderat en Bank
Toseeh Saderat Iran

Datum van
plaatsing op
de lijst

23.5.2011

16.11.2013
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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1155/2013 VAN DE COMMISSIE
van 21 augustus 2013
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat de informatie over de
afwezigheid van gluten of het zeer lage glutengehalte in levensmiddelen betreft
informatie die door levensmiddelenbedrijven aan de con
sumenten worden verstrekt over de afwezigheid van glu
ten of het zeer lage glutengehalte in levensmiddelen. Ver
ordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement
en de Raad (3) voorziet in de intrekking van Verordening
(EG) nr. 41/2009 met ingang van 20 juli 2016.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Par
lement en de Raad van 25 oktober 2011 inzake de verstrekking
van voedselinformatie aan consumenten (1), en met name arti
kel 36, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 36, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1169/2011
bepaalt dat de informatie die door levensmiddelenbedrij
ven wordt verstrekt niet misleidend, dubbelzinnig of ver
warrend mag zijn voor de consument en zij in voor
komend geval op relevante wetenschappelijke gegevens
gebaseerd is.

(2)

Overeenkomstig lid 3 van dat artikel dient de Commissie
uitvoeringshandelingen vast te stellen inzake de toepas
sing van de in dat lid vastgestelde voorschriften.

(3)

(4)

(5)

Lid 4 van dat artikel voorziet in de mogelijkheid om lid 3
aan te vullen door in andere manieren te voorzien waarin
de Commissie die voorschriften ten uitvoer dient te leg
gen om ervoor te zorgen dat consumenten naar behoren
worden geïnformeerd.
Mensen met coeliakie lijden aan een permanente glute
nintolerantie. Gluten kunnen schadelijke gevolgen heb
ben voor deze personen en daarom dient het dieet glu
tenvrij te zijn of een zeer laag glutengehalte te hebben.
Verordening (EG) nr. 41/2009 van de Commissie (2) stelt
geharmoniseerde voorschriften vast betreffende de

(6)

Consumenten moeten ook in de toekomst naar behoren
worden geïnformeerd en niet worden misleid of verward
wanneer informatie over de afwezigheid van gluten of
het zeer lage glutengehalte in levensmiddelen wordt ver
strekt door levensmiddelenbedrijven na intrekking van
Verordening (EG) nr. 41/2009. Artikel 36, lid 3, van
Verordening (EU) nr. 1169/2011 moet derhalve worden
gewijzigd om de Commissie in staat te stellen uniforme
bepalingen vast te stellen voor voedselinformatie over de
afwezigheid van gluten of het zeer lage glutengehalte in
levensmiddelen vast stellen die door levensmiddelen be
drijven wordt verstrekt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Aan de eerste alinea van artikel 36, lid 3, van Verordening (EU)
nr. 1169/2011 wordt de volgende letter d) toegevoegd:
„d) informatie betreffende de afwezigheid van gluten of het
zeer lage glutengehalte in levensmiddelen.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 augustus 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.
(2) Verordening (EG) nr. 41/2009 van de Commissie van 20 januari
2009 betreffende de samenstelling en de etikettering van levensmid
delen die geschikt zijn voor personen met een glutenintolerantie (PB
L 16 van 21.1.2009, blz. 3.)

(3) Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de
Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde
levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voe
ding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en
tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen
96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Com
missie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad
en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 (PB
L 181 van 29.6.2013, blz. 35).
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1156/2013 VAN DE COMMISSIE
van 14 november 2013
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE EUROPESE COMMISSIE,

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefin
lichting die is afgegeven voor onder deze verordening
vallende goederen en die in strijd is met deze verorde
ning, door de houder van die inlichting nog gedurende
een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van
artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van
de Raad (2). Die periode moet worden vastgesteld op drie
maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité douanewet
boek,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli
1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en
het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9,
lid 1, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de ge
combineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening
(EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de
indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening
vermelde goederen te worden vastgesteld.
Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene
regels voor de interpretatie van de gecombineerde no
menclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepas
sing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeel
telijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecom
bineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke
EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing
van tarief- of andere maatregelen in het kader van het
goederenverkeer.
Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van
de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden
ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de
in kolom 3 genoemde redenen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen
worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de
in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.
Artikel 2
Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is
met deze verordening, mag op grond van artikel 12, lid 6,
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 nog gedurende een periode
van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening
worden gebruikt.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 november 2013.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2) Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992
tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302
van 19.10.1992, blz. 1).
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BIJLAGE

Omschrijving

Indeling
(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een niet-complete lcd-kleurentelevisie, zonder zo
genaamde tuner, met een beeldschermdiagonaal van
circa 81 cm (32 inches) en afmetingen (zonder steun)
van circa 75 × 44 × 5 cm, met:

8528 72 40

— een native resolutie van 1 920 × 1 080 pixels,
— een beeldverhouding van 16:9,
— een pixelafstand van 0,369 mm,
— twee luidsprekers van 10 W,
— een aan/uit-toets en bedieningstoetsen, waaronder
voor zenderkeuze,
— een sleuf voor de inbouw van een zogenaamde
tuner in de vorm van een module met radiofre
quentieschakelingen (RF-blok), middenfrequentie
schakelingen (IF-blok) en demodulatieschakelin
gen (DEM-blok). Na inbouw van de tuner kan
het toestel digitale televisiesignalen ontvangen.
Het is uitgerust met de volgende videoaansluitingen:
— twee HDMI,
— een composite IN,
— een component IN.
Het toestel is ook uitgerust met een MPEG-decoder
voor het decomprimeren van digitale videosignalen
en met elektronica voor het bedienen van de zender
keuze (tuning) en –opslag.
Het heeft een vaste steun zonder draai- en kantelme
chanisme en wordt aangeboden met een afstands
bediening.

De indeling is vastgesteld op basis van de alge
mene regels 1, 2 a) en 6 voor de interpretatie van
de gecombineerde nomenclatuur en de bewoor
dingen van de GN-codes 8528, 8528 72 en
8528 72 40.
Gezien zijn objectieve kenmerken, namelijk de
sleuf voor de inbouw van een zogenaamde tuner,
de aanwezigheid van een MPEG-decoder en elek
tronica voor het bedienen van de zenderkeuze
(tuning) en –opslag, heeft het toestel het wezen
lijke karakter van een compleet ontvangtoestel
voor televisie. Indeling onder onderverdeling
8528 51 of 8528 59 als monitor is derhalve uit
gesloten.
Het toestel moet bijgevolg worden ingedeeld on
der GN-code 8528 72 40 als een ontvangtoestel
voor televisie met lcd-beeldscherm.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1157/2013 VAN DE COMMISSIE
van 15 november 2013
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij
die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij
invoer uit derde landen vaststelt.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),
Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Com
missie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen
voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de
Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten
en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op
grond van de resultaten van de multilaterale handels
besprekingen van de Uruguayronde, de criteria vast
gesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend
overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsver
ordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de
variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze
verordening in werking treden op de dag van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr.
543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vast
gesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 november 2013.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en
Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

0702 00 00

AL
MA
MK
ZZ

50,7
39,1
55,3
48,4

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

45,1
59,9
128,8
77,9

0709 93 10

MA
TR
ZZ

85,6
163,7
124,7

0805 20 10

MA
ZZ

65,4
65,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

IL
TR
ZA
ZZ

78,7
77,9
157,1
104,6

0805 50 10

TR
ZZ

78,2
78,2

0806 10 10

BR
LB
PE
TR
US
ZZ

244,0
250,2
322,3
169,1
362,2
269,6

0808 10 80

BR
CL
MK
NZ
US
ZA
ZZ

93,9
102,3
32,3
93,9
110,2
218,8
108,6

0808 30 90

CN
TR
ZZ

52,9
112,1
82,5

Forfaitaire invoerwaarde

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1158/2013 VAN DE COMMISSIE
van 15 november 2013
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 november 2013
DE EUROPESE COMMISSIE,

(3)

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr.
642/2010 is de prijs die in aanmerking moet worden
genomen voor de berekening van het invoerrecht voor
de producten van de GN-codes 1001 19 00, 1001 11 00,
ex 1001 91 20 (zachte tarwe, zaaigoed), ex 1001 99 00
(zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed),
1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00,
1007 10 90 en 1007 90 00, de dagelijkse representatieve
cif-invoerprijs die wordt bepaald volgens de methode van
artikel 5 van die verordening.

(4)

Er dienen invoerrechten te worden vastgesteld voor de
periode vanaf 16 november 2013, die van toepassing
zullen zijn tot er nogmaals nieuwe invoerrechten worden
vastgesteld en in werking treden.

(5)

Omdat ervoor moet worden gezorgd dat deze maatregel
zo snel mogelijk na de terbeschikkingstelling van de ge
actualiseerde gegevens van toepassing wordt, moet deze
verordening in werking treden op de dag van de bekend
making ervan,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),
Gezien Verordening (EU) nr. 642/2010 van de Commissie van
20 juli 2010 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Ver
ordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de
invoerrechten in de sector granen (2), en met name artikel 2,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 is bepaald dat het invoerrecht voor de pro
ducten van de GN-codes 1001 19 00, 1001 11 00,
ex 1001 91 20 (zachte tarwe, zaaigoed), ex 1001 99 00
(zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed),
1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00,
1007 10 90 en 1007 90 00, gelijk is aan de interventie
prijs voor deze producten bij de invoer, verhoogd met
55 % en verminderd met de cif-invoerprijs voor de be
trokken zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger
zijn dan het recht van het gemeenschappelijk douaneta
rief.
In artikel 136, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 is bepaald dat voor de berekening van het
in lid 1 van dat artikel bedoelde invoerrecht regelmatig
representatieve cif-invoerprijzen voor de betrokken pro
ducten worden vastgesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007
bedoelde invoerrechten in de sector granen die van toepassing
zijn vanaf 16 november 2013, worden in bijlage I bij de onder
havige verordening vastgesteld op basis van de in bijlage II
vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 november 2013.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en
Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 187 van 21.7.2010, blz. 5.
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BIJLAGE I
Vanaf 16 november 2013 geldende invoerrechten voor de in artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 bedoelde producten
GN-code

Omschrijving

Invoerrecht (1)
(EUR/t)

1001 19 00

HARDE TARWE van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

ex 1001 91 20

ZACHTE TARWE, zaaigoed

0,00

ex 1001 99 00

ZACHTE TARWE van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

ROGGE

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 10 90
1007 90 00

MAÏS, zaaigoed, ander dan hybriden
MAÏS, andere dan zaaigoed

( 2)

GRAANSORGHO, andere dan hybriden bestemd voor
zaaidoeleinden

0,00
0,00
0,00

(1) Krachtens artikel 2, lid 4, van Verordening (EU) nr. 642/2010 komt de importeur in aanmerking voor een verlaging van de invoer
rechten met:
— 3 EUR per ton, indien de loshaven aan de Middellandse Zee (voorbij de Straat van Gibraltar) of de Zwarte Zee ligt en het product
via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal wordt aangevoerd,
— 2 EUR per ton, als de loshaven in Denemarken, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden, het Verenigd Konink
rijk of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt en het product via de Atlantische Oceaan wordt aangevoerd.
(2) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR per ton als aan de in artikel 3, van
Verordening (EU) nr. 642/2010 vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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BIJLAGE II
Elementen voor de berekening van de in bijlage I vastgestelde rechten
1.11.2013-14.11.2013
1. Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde referentieperiode:
(EUR/t)
Zachte tarwe (1)

Maïs

Harde tarwe
van hoge
kwaliteit

Harde tarwe
tarwe van gemid
delde kwaliteit (2)

Harde tarwe
van lage
kwaliteit (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

208,10

125,00

—

—

—

Fob-prijs VSA

—

—

223,68

213,68

193,68

Golfpremie

—

27,25

—

—

—

38,02

—

—

—

—

Beurs
Notering

Grote-Merenpremie

(1) Premie van 14 EUR per ton inbegrepen (artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 642/2010).
(2) Korting van 10 EUR per ton (artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 642/2010).
(3) Korting van 30 EUR per ton (artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 642/2010).

2. Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde referentieperiode:
Vrachtkosten: Golf van Mexico-Rotterdam:

18,22 EUR/t

Vrachtkosten: Grote Meren-Rotterdam:

50,75 EUR/t
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BESLUITEN
BESLUIT 2013/659/GBVB VAN DE RAAD
van 15 november 2013
houdende wijziging van Besluit 2010/231/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name
artikel 29,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 26 april 2010 Besluit
2010/231/GBVB (1) betreffende beperkende maatregelen
tegen Somalië en tot intrekking van Gemeenschappelijk
Standpunt 2009/138/GBVB vastgesteld.

(2)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op
24 juli 2013 Resolutie 2111 (2013) aangenomen en
zodoende het wapenembargo gewijzigd dat is opgelegd
bij punt 5 van Resolutie 733 (1992) en nader is uitge
werkt in de punten 1 en 2 van Resolutie 1425 (2002),
punt 12 van Resolutie 1846 (2008), punt 11 van Reso
lutie 1851 (2008) en de punten 33 tot en met 38 van
Resolutie 2093 (2013).
Besluit 2010/231/GBVB dient dienovereenkomstig te
worden gewijzigd,

(3)

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Besluit 2010/231/GBVB wordt als volgt gewijzigd:
1) In artikel 1 wordt lid 3 vervangen door:
„3.

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op:

a) het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en
alle soorten aanverwant materieel en het rechtstreeks of
onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financi
ële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met
militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of
ter gebruik door personeel van de Verenigde Naties, met
inbegrip van de bijstandsmissie van de Verenigde Naties
in Somalië (UNSOM);
b) het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en
alle soorten aanverwant materieel en het rechtstreeks of
(1) PB L 105 van 27.4.2010, blz. 17.

onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financi
ële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met
militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of
ter gebruik door de missie van de Afrikaanse Unie in
Somalië (AMISOM);
c) het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en
alle soorten aanverwant materieel, en het rechtstreeks of
onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financi
ële en andere bijstand, uitsluitend ter ondersteuning van
of ter gebruik door de strategische partners van AMISOM,
die uitsluitend optreden op basis van het African Union
Strategic Concept van 5 januari 2012 (of latere strategi
sche concepten van de AU) en in samenwerking en sa
menspraak met AMISOM;
d) het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en
alle soorten aanverwant materieel en het rechtstreeks of
onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financi
ële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met
militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of
ter gebruik door de opleidingsmissie Somalië van de Eu
ropese Unie (EUTM);
e) het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en
alle soorten aanverwant materieel, en het rechtstreeks of
onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financi
ële en andere bijstand, uitsluitend ter gebruik door lid
staten of internationale, regionale of subregionale organi
saties, wanneer zij, op verzoek van de federale regering
van Somalië en mits zij daarvan kennisgeving hebben
gedaan aan de secretaris-generaal, maatregelen nemen
ter beteugeling van piraterij en zeeroverij voor de kust
van Somalië, met dien verstande dat deze maatregelen in
overeenstemming moeten zijn met het toepasselijke inter
nationale humanitaire recht en recht inzake de mensen
rechten;
f) het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en
alle soorten aanverwant materieel en het rechtstreeks of
onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financi
ële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met
militaire activiteiten, uitsluitend bestemd voor de opbouw
van de veiligheidstroepen van de federale regering van
Somalië en ter beveiliging van de Somalische bevolking,
behoudens met betrekking tot het leveren van de in bij
lage II genoemde goederen, indien ten minste vijf dagen
van tevoren kennisgeving is gedaan aan het Sanctiecomi
té, overeenkomstig de punten 14 en 15 van VNVR-Re
solutie 2111 (2013) en in voorkomend geval punt 4 van
dit artikel;
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g) het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en
alle soorten aanverwant materieel in de zin van bijlage
II aan de federale regering van Somalië, voor zover het
Sanctiecomité vooraf per geval zijn goedkeuring heeft
gegeven;
h) het leveren, verkopen of overdragen van beschermende
kledingstukken, waaronder scherfwerende vesten en mili
taire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties,
vertegenwoordigers van de media, medewerkers van hu
manitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aan
verwant personeel louter voor persoonlijk gebruik tijde
lijk naar Somalië worden uitgevoerd;
i) het leveren, verkopen of overdragen van niet-dodelijke
militaire uitrusting, uitsluitend voor humanitair gebruik
of ter bescherming, waarvan de leverende staat of inter
nationale, regionale of subregionale organisatie vijf dagen
van tevoren, uitsluitend ter informatie, kennisgeving heeft
gedaan aan het Sanctiecomité;
j) het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en
alle soorten aanverwant materieel, en het rechtstreeks of
onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financi
ële en andere bijstand, alsmede opleiding in verband met
militaire activiteiten door lidstaten of internationale,

16.11.2013

regionale of subregionale organisaties, uitsluitend be
stemd om de instellingen van de Somalische veiligheids
sector te helpen ontwikkelen, mits het Comité niet bin
nen vijf werkdagen nadat het door de leverende staat of
internationale, regionale of subregionale organisatie in
kennis is gesteld van die bijstand, een negatief besluit
heeft genomen.”.
2) De titel van bijlage II wordt vervangen door:
„Lijst van de in artikel 1, lid 3, onder f) en g), bedoelde
goederen”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 15 november 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
R. ŠADŽIUS

16.11.2013
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BESLUIT 2013/660/GBVB VAN DE RAAD
van 15 november 2013
tot wijziging van Besluit 2012/389/GBVB betreffende de missie van de Europese Unie voor de
opbouw van regionale maritieme capaciteit in de Hoorn van Afrika (EUCAP NESTOR)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name
artikel 28, artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Op 16 juli 2012 heeft de Raad Besluit
2012/389/GBVB (1) vastgesteld. Dat besluit verstrijkt op
15 juli 2014.
Op 9 juli 2013 heeft de Raad Besluit 2013/367/GBVB (2)
vastgesteld waarbij Besluit 2012/389/GBVB werd gewij
zigd en de periode voor het financiële referentiebedrag
werd verlengd tot en met 15 november 2013.
Besluit 2012/389/GBVB dient te worden gewijzigd om
een nieuw financieel referentiebedrag vast te stellen voor
de periode van 16 november 2013 tot en met 15 juli
2014.
EUCAP NESTOR zal worden uitgevoerd in het kader van
een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlij

(1) Besluit 2012/389/GBVB van de Raad van 16 juli 2012 betreffende
de missie van de Europese Unie voor de opbouw van regionale
maritieme capaciteit in de Hoorn van Afrika (EUCAP NESTOR)
(PB L 187 van 17.7.2012, blz. 40).
(2) Besluit 2013/367/GBVB van de Raad van 9 juli 2013 tot wijziging
van Besluit 2012/389/GBVB betreffende de missie van de Europese
Unie voor de opbouw van regionale maritieme capaciteit in de
Hoorn van Afrika (EUCAP NESTOR) (PB L 189 van 10.7.2013,
blz. 12).

king van de doelstellingen van het externe optreden van
de Unie, als vastgesteld in artikel 21 van het Verdrag, kan
hinderen,
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 13, lid 1, van Besluit 2012/389/GBVB wordt vervangen
door:
„1.
Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van
EUCAP NESTOR van 16 juli 2012 tot en met 15 november
2013 moet dekken, bedraagt 22 880 000 EUR.
Het financiële referentiebedrag bestemd voor de uitgaven van
EUCAP NESTOR voor de periode van 16 november 2013 tot
en met 15 juli 2014 bedraagt 11 950 000 EUR.”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt
vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 15 november 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
R. ŠADŽIUS
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BESLUIT 2013/661/GBVB VAN DE RAAD
van 15 november 2013
houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran
beperkende maatregelen van toepassing zijn, en wel op
grond van nieuwe motiveringen betreffende elk van hen.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name
artikel 29,

(4)

Aan de lijst van personen en entiteiten op wie, respec
tievelijk waarop beperkende maatregelen van toepassing
zijn, moet een entiteit worden toegevoegd en de identi
ficatiegegevens van een andere entiteit waarop beper
kende maatregelen van toepassing zijn, moeten worden
gewijzigd.

(5)

Op grond van het arrest van het Gerecht in de zaak T421/11 (10) is Qualitest FZE niet opgenomen in de lijst
van personen en entiteiten op wie, respectievelijk waarop
de beperkende maatregelen van bijlage II bij Besluit
2010/413/GBVB van toepassing zijn,

Gezien Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010
betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking
van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB (1), en met
name artikel 23, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 26 juli 2010 Besluit 2010/413/GBVB
betreffende beperkende maatregelen tegen Iran vast
gesteld.

(2)

In zijn arresten van 6 september 2013 in de zaken
T-493/10 (2), T-4/11 en T-5/11 (3), T-12/11 (4),
T-13/11 (5), T-24/11 (6), T-42/12 en T-181/12 (7),
T-57/12 (8) en T-110/12 (9), heeft het Gerecht van de
Europese Unie de besluiten van de Raad om Persia Inter
national Bank plc, Export Development Bank of Iran,
Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah
Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC en Ira
nian Offshore Engineering & Construction Co. op te ne
men op de lijst van personen en entiteiten op wie, res
pectievelijk waarop de beperkende maatregelen van bij
lage II bij Besluit 2010/413/GBVB van toepassing zijn,
vernietigd.

(3)

Persia International Bank plc, Export Development Bank
of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank
Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC
en Iranian Offshore Engineering & Construction Co.
moeten wederom worden opgenomen in de lijst van
personen en entiteiten op wie, respectievelijk waarop

(1) PB L 195 van 27.7.2010, blz. 39.
(2) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-493/10 Persia International
Bank plc tegen de Raad van de Europese Unie.
(3) Arrest van 6 september 2013 in gevoegde zaken T-4/11 en T-5/11
Export Development Bank of Iran tegen de Raad van de Europese
Unie.
(4) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-12/11 Iran Insurance Com
pany tegen de Raad van de Europese Unie.
(5) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-13/11 Post Bank Iran tegen
de Raad van de Europese Unie.
(6) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-24/11 Bank Refah Kargaran
tegen de Raad van de Europese Unie.
(7) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-42/12 en T-181/12 Naser
Bateni tegen de Raad van de Europese Unie.
(8) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-57/12 Good Luck Ship
pingLLC tegen de Raad van de Europese Unie.
(9) Arrest van 6 september 2013 in zaak T-110/12 Iranian Offschore
Engineering & Construction Co. tegen de Raad van de Europese
Unie.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB wordt gewijzigd zoals
aangegeven in de bijlage bij het onderhavige besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 15 november 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
R. ŠADŽIUS

(10) Arrest van 5 december 2012 in zaak T-421/11 Qualitest FZE tegen
de Raad van de Europese Unie.
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BIJLAGE
I. De volgende persoon en de volgende entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage II bij Besluit
2010/413/GBVB
I. Personen en entiteiten die betrokken zijn bij nucleaire activiteiten of activiteiten met betrekking tot
ballistische raketten en personen en entiteiten die de regering van Iran steunen
B. Entiteiten
Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van
plaatsing op
de lijst

Post Bank of Iran
(ook bekend als
Post Bank Iran,
Post Bank)

237, Motahari Ave., Tehran, Iran
1587618118

2.

Iran Insurance
Company (ook
bekend als Bimeh
Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363
Tehran, Iran P.O. Box 14155-6363, 107
Fatemi Ave., Tehran, Iran

Bedrijf dat eigendom is van 16.11.2013
de staat en financiële steun
aan de Iraanse overheid ver
leent.

3.

Export Devel
opment Bank of
Iran (EDBI)
(waaronder alle
dochteronder-ne
mingen) en filia
len

Export Development Building, 21th floor,
Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave,
Tehran — Iran, 15138-35711 next to
the 15th Alley, Bokharest Street, Argen
tina Square, Tehran, Iran; Tose’e Tower,
corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave.,
Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129,
21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building,
Tehran, Iran; C.R. No. 86936 (Iran)

Bedrijf dat eigendom is van 16.11.2013
de staat en financiële steun
aan de Iraanse overheid ver
leent.

4.

Persia Internatio
nal Bank plc

6 Lothbury, London Post Code: EC2R
7HH, Verenigd Koninkrijk

Entiteit die eigendom is van 16.11.2013
de op de lijst geplaatste Bank
Mellat en Bank Tejarat

5.

Iranian Offshore
Engineering &
Construction Co
(IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street,
Tehran 19395-5999

16.11.2013
Belangrijke entiteit in de
energiesector die de Iraanse
overheid aanzienlijke in
komsten oplevert. Als zoda
nig verleent IOEC financiële
en logistieke steun aan de
Iraanse overheid.

1.

Website: www.postbank.ir

Or: No.52 North Kheradmand Avenue
(Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN
Web: http://www.ioec.com/

6.

Bank Refah Kar
garan
(ook bekend als
Bank Refah)

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave.,
Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917,
Iran
Swift: REF AIRTH

16.11.2013
Bedrijf waarvan de Iraanse
overheid het grootste deel
bezit en dat financiële steun
biedt aan die overheid.

16.11.2013
Entiteit die steun verleent
aan de Iraanse overheid. Is
voor 94 % eigendom van de
Iranian Social Security Or
ganisation die op zijn beurt
wordt gecontroleerd door de
Iraanse overheid, en verleent
bankdiensten aan ministe
ries.
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III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
A. Personen
Naam

1.

Naser Bateni

Identificatiegegevens

Geboren op 16 de
cember 1962, Iraniër

Motivering

Datum van
plaatsing op
de lijst

Naser Bateni treedt op voor rekening van IRISL. Hij 16.11.2013
was tot 2008 directeur van IRISL en vervolgens
managing director van IRISL Europe GmbH. Hij is
managing director van Hanseatic Trade and Trust
Shipping GmbH (HTTS), dat in de hoedanigheid
van hun algemeen agent essentiële diensten ver
leent aan Safiran Payam Darya Shipping Lines
(SAPID) en aan Hafize Darya Shipping Lines (HDS
Lines), twee op de lijst geplaatste entiteiten die
optreden namens IRISL.

B. Entiteiten

1.

Identificatiegegevens

Good Luck Shipping
Company LLC

P.O. Box 5562, Dubai; or P.O.
Box 8486, Dubai, Verenigde
Arabische Emiraten

Good Luck Shipping Company
16.11.2013
LLC verleent als agent voor Hafize
Darya Shipping Lines (HDS Lines)
in de Verenigde Arabische Emira
ten essentiële diensten aan HDS
Lines dat een op de lijst geplaatste
entiteit is die optreedt namens
IRISL.

Adres: Schottweg 7, 22087
Hamburg, Duitsland;

16.11.2013
Hanseatic Trade and Trust Ship
ping GmbH (HTTS) is algemeen
agent voor en verleent als zodanig
essentiële diensten aan Safiran
Payam Darya Shipping Lines (SA
PID) en aan Hafize Darya Shipping
Lines (HDS Lines), twee entiteiten
die beide op de lijst vermeld staan
als handelend namens IRISL.

(ook bekend als
Good Luck Shipping
Company)

2.

Hanseatic Trade
Trust & Shipping
(HTTS) GmbH

Alternatief adres: Opp 7th Al
ley, Zarafshan St, Eivanak St,
Qods Township.

Motivering

Datum van
plaatsing op
de lijst

Naam

II. De vermelding voor de entiteit in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB wordt vervangen door de onder
staande vermelding
B. Entiteiten
Naam

1.

Onerbank ZAO (ook
bekend als Onerbank
ZAT, Eftekhar Bank,
Honor Bank, Honor
bank, North Euro
pean Bank)

Identificatiegegevens

Ulitsa Klary Tsetkin 51- 1,
220004, Minsk, Belarus

Motivering

In Belarus gevestigde bank, eigen
dom van Bank Refah Kargaran,
Bank Saderat en Bank Toseeh Sa
derat Iran

Datum van
plaatsing op
de lijst

23.5.2011

16.11.2013
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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 14 oktober 2013
tot wijziging van Beschikking 2009/767/EG wat betreft het opstellen, bijwerken en publiceren van
vertrouwenslijsten van certificatiedienstverleners die onder toezicht staan of zijn geaccrediteerd in
een lidstaat
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 6543)
(Voor de EER relevante tekst)

(2013/662/EU)
worden opgenomen die nodig worden geacht om de
toepassing en het gebruik van vertrouwenslijsten te ver
beteren en vereenvoudigen.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

(4)

Teneinde de lidstaten in de gelegenheid te stellen de ver
eiste technische wijzigingen in hun huidige vertrouwens
lijsten aan te brengen, is het passend dat dit besluit met
ingang van 1 februari 2014 van toepassing is.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Comité dienstenricht
lijn,

Gezien Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de
interne markt (1), en met name artikel 8, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Beschikking 2009/767/EG van de Commissie van 16 ok
tober 2009 inzake maatregelen voor een gemakkelijker
gebruik van elektronische procedures via het één-loket in
het kader van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees
Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne
markt (2) verplicht lidstaten ertoe om de informatie be
schikbaar te maken die nodig is voor de validering van
geavanceerde elektronische handtekeningen die door een
gekwalificeerd certificaat worden ondersteund. Deze in
formatie moet worden verstrekt door middel van uni
forme zogeheten „vertrouwenslijsten” die informatie be
vatten over certificatiedienstverleners die overeenkomstig
Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeen
schappelijk kader voor elektronische handtekeningen (3)
gekwalificeerde certificaten afgeven aan het publiek en
die onder toezicht staan bij of zijn geaccrediteerd in de
lidstaten.
Praktische ervaring met de uitvoering door de lidstaten
van Beschikking 2009/767/EG heeft aangetoond dat er
bepaalde verbeteringen nodig zijn om de voordelen van
vertrouwenslijsten optimaal te kunnen benutten. Boven
dien heeft het Europees Instituut voor telecommunicatie
normen (ETSI) nieuwe technische specificaties voor ver
trouwenslijsten gepubliceerd (TS 119 612) die zijn geba
seerd op de specificaties die thans zijn opgenomen de
bijlage bij de beschikking, maar die tegelijkertijd een aan
tal verbeteringen inhouden van die bestaande specifica
ties.
Beschikking 2009/767/EG moet daarom worden gewij
zigd zodat daarin naar de technische specificaties 119
612 van het ETSI wordt verwezen en de veranderingen

(1) PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
(2) PB L 274 van 20.10.2009, blz. 36.
(3) PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen van Beschikking 2009/767/EG
Beschikking 2009/767/EG wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) de leden 1, 2 en 2 bis komen als volgt te luiden:
„1.
Elke lidstaat stelt een „vertrouwenslijst” op, werkt
deze regelmatig bij en publiceert deze overeenkomstig de
technische specificaties in de bijlage. Deze lijst bevat min
stens de informatie over de certificatiedienstverleners die
gekwalificeerde certificaten afgeven aan het publiek en die
onder toezicht staan bij of zijn geaccrediteerd in de lid
staat.
2.
De lidstaten stellen een machinaal verwerkbare ver
sie van de vertrouwenslijst op en publiceren deze over
eenkomstig de specificaties in de bijlage. Wanneer een
lidstaat ervoor kiest een menselijk leesbare versie van
zijn vertrouwenslijst te publiceren, voldoet die versie
van de vertrouwenslijst aan de specificaties in de bijlage.
2 bis.
De lidstaten ondertekenen de machinaal ver
werkbare versie van hun vertrouwenslijst elektronisch
teneinde de authenticiteit en de integriteit ervan te ver
zekeren. Wanneer een lidstaat een menselijk leesbare ver
sie van de vertrouwenslijst publiceert, zorgt hij ervoor dat
deze versie van de vertrouwenslijst dezelfde gegevens be
vat als de machinaal verwerkbare versie en ondertekent
hij deze elektronisch met hetzelfde certificaat als voor de
machinaal verwerkbare versie is gebruikt.”;
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b) het volgende lid 2 ter wordt ingevoegd:
„2 ter.
De lidstaten zorgen ervoor dat de machinaal
verwerkbare versie van hun vertrouwenslijst te allen tijde
en onderbroken toegankelijk is op de plaats waar deze is
gepubliceerd, tenzij er onderhoudswerkzaamheden moe
ten worden verricht.”;
c) lid 3 wordt vervangen door:
„3.
De lidstaten delen de volgende informatie aan de
Commissie mede:

16.11.2013

d) het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:
„3 bis.
Wanneer een lidstaat een menselijk leesbare
versie van de vertrouwenslijst publiceert, wordt de in
lid 3 bedoelde informatie ook met betrekking tot de
menselijk leesbare versie meegedeeld.”.
2) De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Toepassing

a) de instantie of instanties die verantwoordelijk zijn
voor het opstellen, bijwerken en publiceren van de
machinaal verwerkbare versie van de vertrouwenslijst;

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 februari 2014.

b) de plaats waar de machinaal verwerkbare versie van de
vertrouwenslijst wordt gepubliceerd;

Adressaten

c) twee of meer publieke sleutelcertificaten van uitvoer
ders van de regeling, met niet-gelijklopende geldig
heidsperioden van ten minste drie maanden, die over
eenkomen met de privésleutels die kunnen worden
gebruikt om de machinaal verwerkbare versie van de
vertrouwenslijst elektronisch te ondertekenen;
d) alle wijzigingen in de onder a), b) en c) bedoelde
informatie.”;

Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 2013.
Voor de Commissie
Michel BARNIER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
TECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TEMPLATE VOOR DE
„VERTROUWENSLIJST VAN ONDER TOEZICHT STAANDE OF GEACCREDITEERDE
CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS”
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
1. Inleiding
Met de gemeenschappelijke template voor de „vertrouwenslijst van onder toezicht staande of geaccrediteerde certificatie
dienstverleners” wil men een gemeenschappelijke manier aanreiken waarop elke lidstaat informatie kan verstrekken over
de toezicht- of accreditatiestatus van de certificatiediensten van certificatiedienstverleners (1) (CDV’s) die onder toezicht
staan bij of zijn geaccrediteerd in de lidstaat voor naleving van de bepalingen van Richtlijn 1999/93/EG. Dit omvat het
verstrekken van historische informatie over de toezicht- of accreditatiestatus van de onder toezicht staande of geaccre
diteerde certificatiediensten.
Deze informatie is in de eerste plaats bedoeld ter ondersteuning van de validering van gekwalificeerde elektronische
handtekeningen (KEH’s) en geavanceerde elektronische handtekeningen (AEH’s) (2) die door een gekwalificeerd certificaat
worden ondersteund (3) (4).
De vertrouwenslijst moet onder andere ten minste informatie bevatten over onder toezicht staande of geaccrediteerde
CDV’s die gekwalificeerde certificaten (KC’s) (5) afgeven overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 1999/93/EG (artikel 3,
leden 2 en 3, en artikel 7, lid 1, onder a)), zoals, wanneer dit geen deel van de KC’s uitmaakt, informatie over KC’s die een
elektronische handtekening ondersteunen en of de handtekening al dan niet werd aangemaakt door een veilig middel voor
het aanmaken van handtekeningen (VMAH) (6).
Bijkomende informatie over andere CDV’s die geen KC’s afgeven, maar diensten verlenen die betrekking hebben op
elektronische handtekeningen (bv. CDV’s die tijdstempeldiensten verlenen en tijdstempeltokens afgeven, en CDV’s die nietgekwalificeerde certificaten afgeven enz.), kan op vrijwillige basis in de nationale vertrouwenslijst worden opgenomen,
mits zij ofwel op gelijke wijze geaccrediteerd zijn of onder toezicht staan als de CDV’s die KC’s afgeven of krachtens een
andere nationale goedkeuringsregeling zijn goedgekeurd. De nationale goedkeuringsregelingen kunnen in sommige lid
staten verschillen van de regelingen inzake toezicht of vrijwillige accreditering die van toepassing zijn op CDV’s die KC’s
afgeven wat betreft de toepasselijke voorschriften en/of de verantwoordelijke organisatie. De woorden „geaccrediteerd”
en/of „onder toezicht” in de onderhavige specificaties hebben ook betrekking op nationale goedkeuringsregelingen, maar
de lidstaten zullen in hun vertrouwenslijsten bijkomende informatie verstrekken over de aarde van elke nationale regeling,
met inbegrip van een toelichting op de mogelijke verschillen met de accreditatie-/toezichtregelingen die worden toegepast
op CDV’s die KC’s afgeven.
De gemeenschappelijke template is gebaseerd op ETSI TS 119 612 v1.1.1 (7) (hierna „ETSI TS 119 612” genoemd) dat
betrekking heeft op de opstelling, publicatie, lokalisatie, toegang, authenticatie en integriteit van dergelijke lijsten.
2. Structuur van de gemeenschappelijke template voor de vertrouwenslijst
De gemeenschappelijke template voor een vertrouwenslijst van een lidstaat bestaat overeenkomstig ETSI TS 119 612 uit
de volgende informatiecategorieën:
1. een tag van de vertrouwenslijst waardoor bij elektronische opzoekingen de vertrouwenslijst gemakkelijker kan worden
geïdentificeerd;
2. informatie over de vertrouwenslijst en de afgifteregeling;
3. een reeks velden met ondubbelzinnige, identificerende informatie over alle onder toezicht staande of geaccrediteerde
CDV’s onder de regeling (deze reeks is optioneel, dat wil zeggen wanneer deze niet wordt gebruikt, zal de lijst worden
geacht geen inhoud te hebben, wat inhoudt dat in het kader van de vertrouwenslijst geen enkele CDV onder toezicht
staat of werd geaccrediteerd in de lidstaat in kwestie);
4. voor elke CDV op de lijst worden de details van zijn specifieke vertrouwensdiensten, waarvan de huidige status in de
vertrouwenslijst wordt vermeld, verstrekt in de vorm van een reeks velden waarin ondubbelzinning de onder toezicht
staande of geaccrediteerde certificatiediensten van de CDV en hun huidige status worden geïdentificeerd (deze reeks
moet minstens één gegeven bevatten);
(1)
(2)
(3)
(4)

Zoals bepaald in artikel 2, lid 11, van Richtlijn 1999/93/EG.
Zoals bepaald in artikel 2, lid 2, van Richtlijn 1999/93/EG.
Voor een AEH die door een KC wordt ondersteund, wordt in dit document het acroniem „AEHKC” gebruikt.
Merk op dat het grensoverschrijdende gebruik van een aantal elektronische diensten die gebaseerd zijn op een gewone AEH, ook kan
worden bevorderd indien de ondersteunende certificatiediensten (bv. het afgeven van niet-gekwalificeerde certificaten) deel uitmaken van
de onder toezicht staande of geaccrediteerde diensten die als vrijwillige informatie op de vertrouwenslijst van een lidstaat worden
opgenomen.
5
( ) Zoals bepaald in artikel 2, lid 10, van Richtlijn 1999/93/EG.
6
( ) Zoals bepaald in artikel 2, lid 6, van Richtlijn 1999/93/EG.
(7) ETSI TS 119 612 v1.1.1 (2013-06) — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trusted Lists.
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5. voor elke onder toezicht staande of geaccrediteerde certificatiedienst op de lijst in voorkomend geval de informatie
over de geschiedenis van deze status.
6. De op de vertrouwenslijst geplaatste handtekening.
Voor een CDV die KC’s afgeeft, maakt de structuur van de vertrouwenslijst en met name de component dienstinformatie
(zoals vermeld bij punt 4 hiervoor) bijkomende informatie onder uitbreidingen dienstinformatie mogelijk ter compensatie
van die situaties waarin het gekwalificeerde certificaat niet genoeg (machinaal) verwerkbare informatie bevat over zijn
kwalificatiestatus en over het al dan niet ondersteund zijn ervan door een VMAH en vooral om het bijkomende probleem
aan te pakken dat de meeste (commerciële) CDV’s één certificatieautoriteit gebruiken om verschillende soorten eind
gebruikerscertificaten, zowel gekwalificeerde als niet-gekwalificeerde, af te geven.
In het kader van diensten voor de afgifte van certificaten (CA-diensten) kan het aantal dienstenartikelen in de lijst voor
een CDV worden verminderd wanneer er binnen de PKI van de CDV een of meer hoger geplaatste CA-diensten bestaan
(bijvoorbeeld in het kader van een CA-hiërarchie van een root-CA tot verschillende CA’s die certificaten afgeven) door
dergelijke hoger geplaatste CA-diensten in de lijst op te nemen en niet de CA-diensten voor de afgifte van eindgebruikers
certificaten (bijvoorbeeld het alleen op de lijst opnemen van de root-CA van de CDV. In dergelijke gevallen is de
statusinformatie echter van toepassing op de hele hiërarchie van de CA-diensten onder de dienst op de lijst en moet
het beginsel dat het ondubbelzinnige verband tussen een certificatiedienst van een CDVKC en de reeks certificaten die als
KC’s moeten worden geïdentificeerd, gehandhaafd en verzekerd worden.
2.1. Beschrijving van de informatie in elke categorie
1. E e n t a g v a n d e v e r t r o u w e n s l i j s t
2. I n f o r m a t i e o v e r d e v e r t r o u w e n s l i j s t e n d e a f g i f t e r e g e l i n g
Onder deze categorie valt de volgende informatie:
— een identificator van de formaatversie van de vertrouwenslijst;
— een volgnummer (of publicatienummer) van de vertrouwenslijst;
— type-informatie over de vertrouwenslijst (bv. om aan te tonen dat deze vertrouwenslijst informatie verschaft over de
toezicht- of accreditatiestatus van certificatiediensten van CDV’s die bij de lidstaat in kwestie onder toezicht staan of in
deze lidstaat zijn geaccrediteerd voor naleving van Richtlijn 1999/93/EG);
— informatie over de uitvoerder (eigenaar) van de regeling van de vertrouwenslijst (bv. naam, adres, contactinformatie
enz. van de instantie van de lidstaat die verantwoordelijk is voor het opstellen, veilig publiceren en bijwerken van de
vertrouwenslijst);
— informatie over de onderliggende toezicht- of accreditatieregeling(en) waarop de vertrouwenslijst is gebaseerd
met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie zoals:
— het land waar de lijst van toepassing is,
— informatie over of verwijzing naar de plaats waar de informatie over de regeling(en) kan worden gevonden
(regelingsmodel, regels, criteria, toepasselijk publiek, type enz.),
— periode van bijhouden van (historische) informatie;
— beleid en/of juridische informatie, verplichtingen, verantwoordelijkheden in het kader van de vertrouwenslijst;
— publicatiedatum en -uur van de vertrouwenslijst;
— de volgende geplande aanpassing van de vertrouwenslijst.
3. O n d u b b e l z i n n i g e i d e n t i f i c e r e n d e i n f o r m a t i e o v e r a l l e o n d e r t o e z i c h t s t a a n d e o f
geaccrediteerde CDV’s onder de regeling
Deze informatie bevat minstens het volgende:
— de organisatienaam van de CDV zoals die gebruikt wordt in formele wettelijke registraties (de gebruikersnaam van de
organisatie van de CDV kan ook worden opgegeven als dit in de lidstaat gebruikelijk is);
— het adres en de contactinformatie van de CDV;
— aanvullende informatie over de CDV, ofwel rechtstreeks inbegrepen, ofwel via een verwijzing naar de plaats waarvan
deze informatie kan worden gedownload.
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4. V o o r e l k e C D V o p d e l i j s t e e n r e e k s v e l d e n m e t o n d u b b e l z i n n i g e i d e n t i f i c e r e n d e
informatie over een onder toezicht staande of geaccrediteerde certificatiedienst
van de CDV in het kader van Richtlijn 1999/93/EG
Deze informatie bevat minstens de volgende informatiecategorieën voor elke certificatiedienst van een CDV op de lijst:
— identificator diensttype: een identificator van het type certificatiedienst (bv. identificator die aangeeft dat de onder
toezicht staande of geaccrediteerde certificatiedienst van de CDV een certificatieautoriteit is die KC’s afgeeft);
— (handels-) naam van de dienst: (handels-) naam van deze certificatiedienst;
— digitale dienstidentiteit: een ondubbelzinnige, unieke identificator van de certificatiedienst;
— huidige status van de dienst: een identificator van de huidige status van de dienst;
— de begindatum en het begintijdstip van de huidige status;
— uitbreiding dienstinformatie, indien van toepassing: bijkomende informatie over de dienst (bijvoorbeeld rechtstreeks
inbegrepen of inbegrepen via een verwijzing naar de plaats waarvan deze informatie kan worden gedownload): door
de uitvoerder van de regeling verstrekte informatie over de definitie van de dienst, informatie over toegang tot de
dienst, door de CDV verstrekte informatie over de definitie van de dienst en uitbreidingen dienstinformatie. Bijvoor
beeld voor CA/KC-diensten, een optionele reeks informatietupels, waarbij elke tupel de volgende informatie bevat:
— criteria die kunnen worden gebruikt om onder de geïdentificeerde vertrouwensdienst de exacte reeks dienstpro
ducten (d.w.z. de reeks van gekwalificeerde certificaten) waarvoor bijkomende informatie nodig is of wordt ver
strekt over de status ervan, de aanduiding van ondersteuning door een VMAH en/of de afgifte aan een rechts
persoon, verder te identificeren (filteren), alsmede
— de bijbehorende informatie („qualifiers”) of de reeks dienstproducten certificaten identificeert die als gekwalificeerd
moeten worden beschouwd en/of over het al dan niet ondersteund zijn van de geïdentificeerde gekwalificeerde
certificaten van deze dienst door een VMAH en/of informatie over het al dan niet afgeven van dergelijke KC’s aan
rechtspersonen (indien dit niet wordt vermeld, wordt verondersteld dat zij aan natuurlijke personen worden
afgegeven).
5. V o o r e l k e c e r t i f i c a t i e d i e n s t o p d e l i j s t d e h i s t o r i s c h e i n f o r m a t i e o v e r d e s t a t u s
daarvan
6. E e n t e n b e h o e v e v a n a u t h e n t i f i c a t i e t e n a a n z i e n v a n a l l e v e l d e n v a n d e V L b e r e 
kende handtekening met uitzondering van de waarde van handtekening zelf
3. Richtsnoeren voor het opstellen van gegevens op de vertrouwenslijst
3.1. Statusinformatie over onder toezicht staande/geaccrediteerde certificatiediensten en de verleners daarvan in een enkele lijst
Een vertrouwenslijst van een lidstaat is de „Toezicht- of accreditatiestatuslijst met certificatiediensten van certificatiedienst
verleners die bij de lidstaat in kwestie onder toezicht staan of in deze lidstaat zijn geaccrediteerd voor naleving van
Richtlijn 1999/93/EG”.
Een dergelijke vertrouwenslijst is het enige door de betrokken lidstaat te gebruiken instrument voor het verstrekken van
informatie over de toezicht- of accreditatiestatus van certificatiediensten en de verleners daarvan:
— alle certificatiedienstverleners, zoals bepaald in artikel 2, lid 11, van Richtlijn 1999/93/EG, d.w.z. „een dienst of een
natuurlijke of rechtspersoon die certificaten afgeeft of andere diensten in verband met elektronische handtekeningen
verleent”;
— die onder toezicht staan of zijn geaccrediteerd voor naleving van Richtlijn 1999/93/EG.
Op basis van de definities en bepalingen in Richtlijn 1999/93/EG, voornamelijk over de relevante CDV’s en hun toezichtaccreditatiesystemen of vrijwilligeaccreditatiesystemen, kunnen CDV’s worden onderverdeeld in twee categorieën. De
eerste categorie betreft de CDV’s die KC’s aan het publiek afgeven (CDVKC) en de tweede categorie de CDV’s die geen
KC’s aan het publiek afgeven, maar „andere (ondersteunende) diensten voor elektronische handtekeningen” verlenen:
— CDV’s die KC’s afgeven:
— zij moeten onder toezicht staan bij de lidstaat waarin zij zijn gevestigd (indien zij in een lidstaat zijn gevestigd) en
kunnen ook zijn geaccrediteerd voor naleving van Richtlijn 1999/93/EG, waarvan de eisen in bijlage I (eisen voor
KC’s) en bijlage II (eisen ten aanzien van CDV’s die KC’s afgeven) deel uitmaken. CDV’s die KC’s afgeven en die in
een lidstaat zijn geaccrediteerd, moeten nog steeds onder het passende toezichtsysteem van die lidstaat vallen
tenzij ze niet in die lidstaat zijn gevestigd;
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— het toepasselijke „toezichtsysteem” (respectievelijk het „vrijwilligeaccreditatiesysteem”) is gedefinieerd en moet vol
doen aan de relevante vereisten van Richtlijn 1999/93/EG, in het bijzonder aan de vereisten in artikel 3, lid 3,
artikel 8, lid 1, artikel 11, overweging 13 (respectievelijk artikel 2, lid 13, artikel 3, lid 2, artikel 7, lid 1, onder a),
artikel 8, lid 1, artikel 11, overwegingen 4 en 11-13);
— CDV’s die geen KC’s afgeven:
— zij kunnen vallen onder een „vrijwilligeaccreditatiesysteem” (zoals bepaald in en overeenkomstig Richtlijn
1999/93/EG) en/of onder een nationaal gedefinieerde „erkende goedkeuringsregeling” die op nationaal niveau
werd ingevoerd voor het toezicht op de naleving van de richtlijn en eventueel van nationale bepalingen over
het verlenen van certificatiediensten (in de betekenis van artikel 2, lid 11, van Richtlijn 1999/93/EG);
— sommige fysieke of binaire (logische) objecten die werden verkregen of afgegeven bij een certificatiedienst kunnen,
op basis van hun overeenkomst met de bepalingen en vereisten op nationaal niveau, een specifieke „kwalificatie”
krijgen. De kans is echter groot dat de betekenis van een dergelijke „kwalificatie” slechts op het nationale niveau
geldt.
Er mag slechts één vertrouwenslijst per lidstaat worden opgesteld en bijgewerkt om de toezicht- en/of accreditatiestatus
aan te geven van de certificatiediensten van de CDV’s die onder toezicht staan bij de lidstaat of in deze lidstaat zijn
geaccrediteerd. De vertrouwenslijst omvat ten minste die CDV’s die KC’s afgeven. In de vertrouwenslijst kan ook de status
van andere certificatiediensten worden aangegeven die onder een nationaal bepaalde goedkeuringsregeling onder toezicht
staan of geaccrediteerd zijn.
3.2. Eén waardenreeks voor toezicht- en accreditatiestatus
In de vertrouwenslijst geeft de waarde van de huidige status van een dienst aan of deze momenteel „onder toezicht” staat
of „geaccrediteerd” is. Bovendien kan een en toezicht- of accreditatiestatus positief zijn („onder toezicht”, „geaccrediteerd”,
„aflopend toezicht”), stopgezet („toezicht stopgezet”, „accreditatie stopgezet”) of zelfs ingetrokken zijn („toezicht ingetrok
ken”, „accreditatie ingetrokken”) en daaraan de daarmee overeenkomende waarde worden toegekend. Eenzelfde certificatie
dienst kan tijdens zijn levensduur van een toezichtstatus naar een accreditatiestatus veranderen en omgekeerd (1).
Afbeelding 1 hieronder beschrijft voor een enkele certificatiedienst de te verwachten wisselwerkingen tussen de mogelijke
toezicht- en accreditatiestatussen:

(1) Bijvoorbeeld een certificatiedienstverlener die in een lidstaat is gevestigd en die een certificatiedienst verleent die eerst onder toezicht
staat bij de lidstaat (toezichthoudende instantie), kan na verloop van tijd beslissen om over te stappen op een vrijwillige accreditatie
voor de huidige onder toezicht staande certificatiedienst. Andersom kan een certificatiedienstverlener in een andere lidstaat beslissen om
een geaccrediteerde certificatiedienst niet stop te zetten maar om te zetten van een accreditatiestatus naar een toezichtstatus, bv. om
bedrijfs- of economische redenen.
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Afbeelding 1
Te verwachten wisselwerkingen tussen toezicht- en accreditatiestatus voor één CDV-dienst

Een certificatiedienst die KC’s afgeeft en in een lidstaat is gevestigd, moet onder toezicht staan (van de lidstaat waar hij
gevestigd) en mag vrijwillig geaccrediteerd worden. De statuswaarde van deze dienst moet, indien de dienst is opgenomen
in de vertrouwenslijst, een van de hierboven afgebeelde statuswaarden als „huidige statuswaarde” hebben, overeenkomstig
zijn huidige status en, in voorkomend geval, veranderen volgens de hierboven afgebeelde statuswisselwerkingen. „Ac
creditatie stopgezet” en „Accreditatie ingetrokken” zijn echter enkel „overgangstatussen” wanneer de overeenkomstige
dienst van de CDVKC is opgenomen in de vertrouwenslijst van de lidstaat waar deze is gevestigde, want een dergelijke
dienst moeten automatisch onder toezicht staan (zelfs indien de dienst niet of niet meer geaccrediteerd is); wanneer de
overeenkomstige dienst in een andere lidstaat op de lijst staat (is geaccrediteerd) dan de lidstaat waarin hij is gevestigd,
kunnen deze waarden definitieve waarden zijn.

Lidstaten die een nationaal gedefinieerde „erkende goedkeuringsregeling” opstellen of hebben opgesteld en op nationaal
niveau hebben ingevoerd voor het toezicht op de naleving van Richtlijn 1999/93/EG en van de eventuele nationale
bepalingen inzake de verlening van certificatiediensten (in de betekenis van artikel 2, lid 11, van Richtlijn 1999/93/EG)
door de diensten van CDV’s die geen KC’s afgeven, moeten dergelijke goedkeuringsregeling(en) onder een van de twee
volgende categorieën plaatsen:

— „vrijwillige accreditatie” zoals bepaald en gereguleerd in Richtlijn 1999/93/EG (artikel 2, lid 13, artikel 3, lid 2,
artikel 7, lid 1, onder a), artikel 8, lid 1, artikel 11, overwegingen 4 en 11-13);

— „toezicht” zoals opgelegd in Richtlijn 1999/93/EG en ingevoerd door nationale bepalingen en vereisten overeenkom
stig de nationale wetgeving.

Zo kan een certificatiedienst die geen KC’s afgeeft, onder toezicht worden geplaatst of vrijwillig zijn geaccrediteerd. De
statuswaarde van deze dienst moet, indien de dienst is opgenomen in de vertrouwenslijst, een van de hierboven afgebeelde
statuswaarden als „huidige statuswaarde” hebben, overeenkomstig zijn actuele status en moet zich, in voorkomend geval,
ontwikkelen volgens de hierboven afgebeelde statuswisselwerkingen.

De vertrouwenslijst moet informatie bevatten over de onderliggende toezicht- of accreditatieregeling(en), met name:
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— informatie over het toezichtsysteem dat van toepassing is op alle CDVKC’s;

— informatie, indien van toepassing, over de nationale vrijwilligeaccreditatieregeling die van toepassing is op CDVKC’s;

— informatie, indien van toepassing, over het toezichtsysteem dat van toepassing is op CDV’s die geen KC’s afgeven;

— informatie, indien van toepassing, over de nationale vrijwilligeaccreditatieregeling die van toepassing is op CDV’s die
geen KC’s afgeven.

De laatste twee soorten informatie zijn van doorslaggevend belang voor derden om de kwaliteit en het veiligheidsniveau
te beoordelen van dergelijke toezicht- en accreditatiesystemen die op nationaal worden toegepast voor CDV’s die geen
KC’s afgeven. Indien toezicht- of accreditatiestatusinformatie op de vertrouwenslijst staat voor diensten van CDV’s die
geen KC’s afgeven, worden de hiervoor vermelde soorten informatie op de vertrouwenslijst opgenomen via „Scheme
information URI” (clausule 5.3.7 — informatie die door lidstaten wordt verstrekt), „Scheme type/community/rules”
(clausule 5.3.9 — door het gebruik van een voor alle lidstaten gemeenschappelijke tekst, en eventuele bijkomende
specifieke informatie van een lidstaat) en „TSL policy/legal notice” (clausule 5.3.11 — een voor alle lidstaten gemeen
schappelijke tekst met verwijzing naar Richtlijn 1999/93/EG, met de mogelijkheid voor elke lidstaat om lidstaatspecifieke
tekst/referenties toe te voegen).

Aanvullende informatie over „kwalificatie” op het niveau van nationale toezicht- of accreditatiesystemen voor CDV’s die
geen KC’s afgeven, kan op dienstenniveau worden verstrekt indien dit van toepassing is en wordt vereist (bv. om
onderscheid te maken tussen verschillende kwaliteits-/veiligheidsniveaus) via de uitbreiding „additionalServiceInformation
Extension” (clausule 5.5.9.4) onder „Service information extensions” (clausule 5.5.9). De gedetailleerde specificaties in
hoofdstuk I bevatten meer informatie over de bijbehorende technische specificaties.

Ondanks het feit dat verschillende instanties in een lidstaat verantwoordelijk kunnen zijn voor het toezicht op en de
accreditatie van certificatiediensten in die lidstaat, moet elke certificatiedienst naar verwachting slechts één artikel krijgen.
Zijn toezicht- of accreditatiestatus moet dienovereenkomstig worden aangepast.

3.3. Vertrouwenslijstgegevens om de validering van KEH’s en AEHKC’s vlotter te doen verlopen
Bij het samenstellen van de vertrouwenslijst is het verplichte onderdeel van de vertrouwenslijst, namelijk de „Dienstenlijst”
per CDV die KC’s afgeeft, van doorslaggevend belang. In dat onderdeel wordt immers correcte en exacte informatie
gegeven over het afgeven van KC’s door een dergelijke certificatiedienst en bevat elk artikel voldoende informatie om de
validering te vergemakkelijken van KEH’s en AEHKC’s (in combinatie met de inhoud van het eindgebruikers-KC dat door
een CDV onder de certificatiedienst die in dit artikel staat, wordt afgegeven).

De vereiste informatie kan andere informatie bevatten dan de „Digitale dienstidentiteit” van een enkele (root-) CA
(certificatieautoriteit), zoals informatie over de KC-status van door een dergelijke CA-dienst afgegeven certificaten en of
de ondersteunde handtekeningen al dan niet door een VMAH zijn aangemaakt. De instantie in een lidstaat die is
aangeduid voor het opstellen, aanpassen en bijwerken van de vertrouwenslijst moet daarom rekening houden met het
huidige profiel en de inhoud in elk afgegeven KC per CDVKC die op de vertrouwenslijst staat.

Elk afgegeven KC zou idealiter de KcCompliantie-vermelding van ETSI (1) moeten bevatten indien opgegeven wordt dat
het gaat om een KC, en de KcVMAH-vermelding van ETSI indien opgegeven wordt dat het ondersteund wordt door een
VMAH voor het genereren van elektronische handtekeningen, en/of dat elk afgegeven KC een van de KCP/KCP+-Ob
jectidentificatoren (OID’s) voor certificatiebeleid die worden omschreven in ETSI EN 319 411-2 (2) omvat. Aangezien
CDV’s die KC’s afgeven, verschillende standaarden gebruiken als referentie, deze standaarden op zeer verschillende
manieren worden geïnterpreteerd en het niet algemeen bekend is dat er bepaalde normatieve technische specificaties
of standaarden bestaan die voorrang hebben, kan de inhoud van de KC’s die momenteel worden afgegeven, verschillen
(bv. het al dan niet gebruiken van deze KC-vermeldingen van ETSI). Bijgevolg kunnen de ontvangende partijen niet
gewoon vertrouwen op het certificaat van de ondertekenaar (en de bijbehorende keten/bijbehorend pad) om, minstens op
een machinaal leesbare manier, te oordelen of het certificaat dat een elektronische handtekening ondersteunt, al dan niet
een KC is en of de elektronische handtekening al dan niet werd aangemaakt met een VMAH.
(1) Zie ETSI EN 319 412-5 (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Profiles for Trust Service Providers issuing certificates; deel 5:
Extension for Qualified Certificate profile) for the definition of such a statement.
(2) ETSI EN 319 411-2 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers
issuing certificates; Part 2: Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates (beleidseisen voor certificerings
autoriteit die gekwalificeerde certificaten afgeeft).
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Als de velden „Identificator diensttype” („Idt”), „Dienstnaam” („Dn”), en „Digitale dienstidentiteit” („Ddi”) van het diensten
artikel in de vertrouwenslijst worden aangevuld met informatie uit het veld „Uitbreiding dienstinformatie” („Udi”), kan een
specifiek type worden vastgesteld van een gekwalificeerd certificaat dat wordt afgegeven door een certificatiedienst van een
CDV op de lijst die KC’s afgeeft, en wordt informatie verstrekt over het al dan niet ondersteund zijn door een VMAH
(indien deze informatie niet wordt vermeld op het afgegeven KC). Specifieke informatie over de „Huidige Dienststatus”
(„Hds”) wordt ook in dit artikel opgenomen. Dit wordt afgebeeld op afbeelding 2 hieronder.

Een dienst op de lijst opnemen door enkel de „Ddi” van een (root-) CA te vermelden impliceert dat (door de CDV die KC’s
afgeeft, maar ook door de toezichthoudende of accrediterende instantie die instaat voor het toezicht op of de accreditatie
van deze CDV) wordt verzekerd dat elk eindgebruikerscertificaat dat onder deze (root-) CA (-hiërarchie) wordt afgegeven,
voldoende machinaal verwerkbare ETSI-informatie bevat om te oordelen of het al dan niet om een KC gaat en of het al
dan niet is ondersteund door een VMAH. Indien bijvoorbeeld de laatste bewering niet correct is (er is bv. geen
gestandaardiseerde, machinaal verwerkbare ETSI-indicatie op het KC over het al dan niet ondersteund zijn door een
VMAH), dan wordt door enkel het „Ddi-veld” van die (root-) CA op de lijst te vermelden, slechts verondersteld dat KC’s
die onder deze (root-) CA-hiërarchie worden afgegeven, niet door een VMAH worden ondersteund. Om aan te duiden dat
er vanuit kan worden gegaan dat deze KC’s door een VMAH worden ondersteund, moet het „Udi-veld” worden gebruikt
(dit wijst er ook op dat de CDV, die KC’s afgeeft en onder toezicht staat bij of is geaccrediteerd door respectievelijk de
toezichthoudende of accrediterende instantie, deze informatie verzekert).

Afbeelding 2
Dienstenartikel van een CDV die KC’s afgeeft en die op de vertrouwenslijst staat
Algemene beginselen – Regels voor het opstellen van CDVKC-artikelen (diensten op de lijst)

De huidige technische specificaties van de gemeenschappelijke template van de vertrouwenslijst laten toe om in het
dienstenartikel vijf belangrijke soorten informatie te combineren:

— de „identificator diensttype” („Idt”), die bijvoorbeeld een CA die KC’s afgeeft („CA/KC”), identificeert;

— de „Dienstnaam” („Dn”);

— de „Digitale dienstidentificator” („Ddi”) die een dienst op de lijst identificeert, bv. (minstens) de openbare sleutel van
een CA die KC’s afgeeft;
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— voor CA/KC-diensten, optionele informatie over „Uitbreiding dienstinformatie” („Udi”) waardoor een aantal specifieke
dienstgerelateerde informatie-elementen kunnen worden opgenomen met betrekking tot de herroepingsstatus van
vervallen certificaten, bijkomende kenmerken van KC’s, de overname van een CDV door een andere CDV en andere
bijkomende dienstinformatie. Bijvoorbeeld de bijkomende kenmerken van KC’s worden weergegeven als een opeen
volging van een of meer tupels, waarbij elke tupel de volgende informatie bevat:
— criteria die kunnen worden gebruikt om onder de in het „Ddi”-veld geïdentificeerde certificatiedienst de exacte
reeks van gekwalificeerde certificaten waarvoor bijkomende informatie nodig is of wordt verstrekt over de aan
duiding van de „kwalificatiestatus”, ondersteuning door een VMAH en/of de afgifte aan een rechtspersoon, verder
te identificeren (filteren); alsmede
— bijbehorende informatie („qualifiers”) over het feit of deze reeks van gekwalificeerde certificaten als „gekwalificeerd”
moet worden beschouwd en al dan niet ondersteund is door een VMAH, over het feit of deze bijbehorende
informatie al dan niet een onderdeel vormt van het KC in een gestandaardiseerde, machinaal verwerkbare vorm,
en/of informatie over het feit dat dergelijke KC’s aan rechtspersonen worden afgegeven (indien dit niet wordt
vermeld, wordt verondersteld dat zij enkel aan natuurlijke personen worden afgegeven);
— informatie over de „huidige situatie” voor dit dienstenartikel met informatie over:
— het al dan niet onder toezicht staan of geaccrediteerd zijn van de dienst, en
— de toezicht- of accreditatiestatus zelf.
3.4. Richtsnoeren over het opstellen en het gebruiken van artikelen over de diensten van CDVKC’s
De algemene richtsnoeren voor het opstellen zijn de volgende:
1. Indien wordt verzekerd (door de CDV die gekwalificeerde certificaten afgeeft en onder toezicht staat bij of is ge
accrediteerd door een toezichthoudende of accrediterende instantie) dat, voor een dienst op de lijst die door een „Ddi”
wordt geïdentificeerd, alle KC’s die door een VMAH worden ondersteund, de KcCompliantie-vermelding van ETSI en de
KcVMAH-vermelding en/of de KCP + Objectidentificator (OID) bevatten, dan volstaat het gebruik van een gepaste
„Ddi” en kan het „Udi-veld” optioneel worden gebruikt, zonder informatie te hoeven bevatten over de VMAH-onder
steuning.
2. Indien wordt verzekerd (door de CDV die gekwalificeerde certificaten afgeeft en onder toezicht staat bij of is ge
accrediteerd door een TI (Toezichtinstantie) of AI (Authorisatie-instantie)) dat, voor een dienst op de lijst die door een
„Ddi” wordt geïdentificeerd, alle KC’s die niet door een VMAH worden ondersteund, de KcCompliantie-vermelding
en/of de KCP OID bevatten, en niet de KcVMAH-vermelding, noch KCP + OID, dan volstaat het gebruik van een
gepaste „Ddi” en kan het „Udi-veld” optioneel worden gebruikt, zonder informatie te hoeven bevatten over de onder
steuning van een VMAH (d.w.z. dat het niet door een VMAH wordt ondersteund).
3. Indien wordt verzekerd (door de CDV die gekwalificeerde certificaten afgeeft en onder toezicht staat bij of is ge
accrediteerd door een TI of AI) dat, voor een dienst op de lijst die door een „Ddi” wordt geïdentificeerd, alle KC’s de
KcCompliantie-vermelding bevatten, en sommige van deze KC’s worden ondersteund door VMAH’s en andere niet (het
onderscheid kan worden bepaald bv. door verschillende CDV-specifieke OID’s met beleidslijnen over het certificaat of
door andere CDV-specifieke informatie op het KC, al dan niet rechtstreeks en machinaal verwerkbaar), maar een
certificaat dat wordt ondersteund door een VMAH GEEN KcVMAH-vermelding, NOCH KCP(+) OID van ETSI bevat,
dan volstaat mogelijk het gebruik van een passend „Ddi” niet EN moet het „Udi-veld” worden gebruikt om specifieke
informatie te geven over de ondersteuning van een VMAH, samen met een eventuele informatie-uitbreiding om de
certificatenreeks die hieronder valt, te identificeren. Hiervoor kunnen het best verschillende „informatiewaarden voor
VMAH-ondersteuning” voor hetzelfde „Ddi-veld” worden gebruikt bij gebruik van het „Udi-veld”.
4. Indien wordt verzekerd (door de CDV die gekwalificeerde certificaten afgeeft en onder toezicht staat bij of is ge
accrediteerd door een TI of een AI) dat, voor een dienst op de lijst die door een „Ddi” wordt geïdentificeerd, geen
enkele KC een KcCompliantie-vermelding, KCP OID, KcVMAH-vermelding of KCP + OID bevat, maar indien wordt
verzekerd dat sommige van deze eindgebruikerscertificaten die onder deze „Ddi” worden afgegeven, KC’s zijn en/of
worden ondersteund door VMAH’s en sommige niet (het onderscheid kan worden bepaald bv. door verschillende
CDVKC-specifieke OID’s met beleidslijnen over het certificaat of door andere CDVKC-specifieke informatie op het KC, al
dan niet rechtstreeks en machinaal verwerkbaar), dan volstaat het gebruik van een passend „Ddi” niet EN moet het
„Udi-veld” worden gebruikt voor expliciete informatie over de kwalificatie. Hiervoor kunnen het best verschillende
„informatiewaarden voor VMAH-ondersteuning” voor hetzelfde „Ddi-veld” worden gebruikt bij gebruik van het „Udiveld”.
In het algemeen geldt dat voor een CDV die op de vertrouwenslijst staat, één dienstenartikel moet worden aangemaakt
per openbare sleutel voor een CA/KC-certificatiedienst (dat wil zeggen per certificatieautoriteit die (rechtstreeks) KC’s
afgeeft). In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden en onder zorgvuldig beheerde voorwaarden, mag de toezichthou
dende of accrediterende instelling van een lidstaat beslissen om de privésleutel van een root- of hoger geplaatste CA
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binnen de PKI van de CDV (bv. in de context van een CDV-hiërarchie van CA’s van een root-CA tot aan verschillende
CA’s die KC’s afgeven) te gebruiken als de „Ddi” van één gegeven op de dienstenlijst van een CDV die op de lijst staat, in
plaats van alle ondergeschikte CA-diensten die KC’s afgeven op de lijst op te nemen (dit is het opnemen een certificatie
autoriteit die niet rechtstreeks gekwalificeerde eindgebruikerscertificaten afgeeft, maar een hiërarchie van CA’s certificeert
tot CA’s die gekwalificeerde eindgebruikerscertificaten afgeven). De gevolgen (voor- en nadelen) van het gebruik van zo’n
openbare sleutel van een root-CA- of hoger geplaatst CA als „Ddi”-waarde in een dienstenartikel op een vertrouwenslijst
moeten bij de toepassing daarvan door lidstaten zorgvuldig worden overwogen. Bovendien moeten de lidstaten die deze
toegelaten uitzondering op het algemene beginsel gebruiken, de nodige documentatie verstrekken om de opbouw en de
controle van de certificatie te vergemakkelijken. Indien bijvoorbeeld een CDVKC een root-CA gebruikt, waaronder meer
dere CA’s KC’s en niet-KC’s afgeven, maar waarvoor de KC’s enkel de KcCompliantie-vermelding bevatten en geen
verwijzing naar een ondersteuning door een VMAH, impliceert het onder „Ddi” vermelden van de root-CA slechts dat,
op basis van de hierboven vermelde regels, geen van de KC’s die onder deze root-CA worden afgegeven, door een VMAH
wordt ondersteund. In geval van KC’s die wel door een VMAH worden ondersteund, maar waarbij er in de certificaten
geen machinaal verwerkbare vermelding is opgenomen die een dergelijke ondersteuning aangeeft, zou het sterk aan
bevolen zijn om de KcVMAH-vermelding te gebruiken voor de KC’s die nog zullen worden afgegeven. Intussen (totdat het
laatste KC dat deze informatie niet bevat, is vervallen) moet de vertrouwenslijst gebruikmaken van het „Udi-veld” en de
bijbehorende „kwalificaties-uitbreiding”, bv. door het geven van filterinformatie voor het identificeren van een reeks of
reeksen certificaten door het gebruik van specifieke OID(’s) voor CDVKC die mogelijk door hen worden gebruikt om
verschillende soorten KC’s te onderscheiden (die welke door een VMAH worden ondersteund en andere) en door het
associëren van expliciete „informatie over de VMAH-ondersteuning” met deze geïdentificeerde (gefilterde) reeks of reeksen
certificaten door het gebruik van „Qualifiers”.
Dit zijn de algemene gebruiksaanwijzingen voor toepassingen, diensten of producten met elektronische handtekening
op een vertrouwenslijst in overeenstemming met deze technische specificaties:
Een „CA/KC-Idt-artikel” (evenals een CA/KC-artikel dat verder wordt gekwalificeerd als een „root-CA/KC” via het gebruik
van de „Sie”-additionalServiceInformation Extension)
— toont aan dat van de „Ddi”-geïdentificeerde CA (evenals in de CA-hiërarchie vanaf de Ddi-geïdentificeerde root-CA) alle
afgegeven eindgebruikerscertificaten KC’s zijn op voorwaarde dat dit in het certificaat wordt gesteld door het gebruik
van passende machinaal verwerkbare KcVermeldingen (dus KcCompliantie) en/of KCP(+) OID’s van ETSI (en dit wordt
verzekerd door een toezichthoudende/accrediterende instantie, zie hierboven „algemene richtsnoeren voor het opstel
len van gegevens”).
Opmerking: indien er geen „Kwalificaties-uitbreiding” in „Udi” staat, of indien een eindgebruikerscertificaat waarvan
wordt beweerd dat het een KC is, niet verder wordt geïdentificeerd via een bijbehorende „Kwalificaties-uitbreiding” in
„Udi”, dan staat de machinaal verwerkbare informatie in het KC onder toezicht of wordt deze informatie geaccredi
teerd als zijnde correct. Dit impliceert dat het gebruik (of niet) van de passende KcVermeldingen (dus KcCompliantie,
KcVMAH) en/of de in ETSI bepaalde KCP(+) OID’s zeker in overeenstemming is met wat door de CDVKC wordt
beweerd.
— en INDIEN „Kwalificaties-uitbreiding”-informatie in „Udi” staat, dan moeten, naast de hierboven vermelde interpre
tatieregel voor standaardgebruik, de certificaten die geïdentificeerd worden in de „Kwalificaties-uitbreiding”-informatie
in „Udi”, die wordt opgebouwd door een opeenvolging van „filters” die een reeks certificaten verder identificeert, in
aanmerking worden genomen overeenkomstig de bijbehorende „Qualifiers” die bijkomende informatie verstrekken
over de kwalificatiestatus, „VMAH-ondersteuning” en/of „Rechtspersoon als onderwerp” (d.w.z. de certificaten die een
specifieke OID in de uitbreiding over het certificaatbeleid bevatten, en/of een specifiek patroon voor „Sleutelgebruik”
hebben, en/of worden gefilterd door het gebruik van een specifieke waarde om in een specifiek certificaatveld of
-uitbreiding te verschijnen enz.). Deze kwalificatie-informatie vormen een onderdeel van de volgende reeks van
„Qualifiers” die worden gebruikt om het tekort aan informatie in de overeenkomstige KC-inhoud te compenseren,
en die respectievelijk worden gebruikt om:
— de kwalificatiestatus aan te duiden: „KCvermelding”, wat betekent dat het(de) geïdentificeerde certifica(a)t(en)
gekwalificeerd zijn,
EN/OF
— de aard van de VMAH-ondersteuning aan te duiden:
— de qualifier „KCmetVMAH” betekent „KC ondersteund door een VMAH”, of
— de qualifier „KCzonderVMAH” betekent „KC niet ondersteund door een VMAH”, of
— de qualifier „KCVMAHStatusZoalsInCert” betekent dat de informatie over VMAH-ondersteuning zeker is opge
nomen in het KC onder de Ddi- en Udi-informatie in dit CA/KC-artikel,
EN/OF
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— om de afgifte aan een rechtspersoon aan te duiden:
— de qualifier „KCvoorRechtspersoon” betekent „Certificaat afgegeven aan een rechtspersoon”.
3.5. Diensten die „CA/KC”-diensten ondersteunen, maar niet vallen onder de „Ddi” van „CA/KC”
Diensten inzake de geldigheidsstatus van een certificaat met betrekking tot KC’s waarvoor de informatie over de geldig
heidsstatus van het certificaat (bijvoorbeeld LIC’s en OCPS-responses) is ondertekend door een entiteit wiens privésleutel
niet is gecertificeerd op grond van een certificatiepad dat leidt tot een CA op de lijst die KC’s afgeeft („CA/KC”), worden in
de vertrouwenslijst opgenomen door deze diensten in verband met de geldigheidsstatus van een certificaat als zodanig in
de vertrouwenslijst op te nemen (dat wil zeggen met een dienstype „OCSP/KC” respectievelijk „LIC/KC”) aangezien deze
diensten beschouwd kunnen worden als een onderdeel van de onder toezicht staande of geaccrediteerde „gekwalificeerde”
diensten die betrekking hebben op de verlening van KC-certificatiediensten. Uiteraard moeten OCSP-responders of LICemittenten die certificaten afgeven die door CA’s worden ondertekend onder de hiërarchie van een CA/KC-dienst die op
de lijst staat, als „geldig” worden beschouwd en de statuswaarde krijgen van de CA/KC-dienst die op de lijst staat.
Deze bepalingen kunnen ook van toepassing zijn op certificatiediensten die niet-gekwalificeerde certificaten afgeven (van
een diensttype „CA/IOS” (Certificatieautoriteit/Infrastructuur Openbare Sleutel)).
De vertrouwenslijst omvat diensten in verband met de geldigheidsstatus van een certificaat wanneer daarmee verband
houdende informatie over de plaats van zulke diensten niet is opgenomen in de eindgebruikerscertificaten waarop deze
diensten betrekking hebben.
4. Definities en afkortingen
Voor dit document zijn de volgende definities en acroniemen van toepassing:
Term

Acroniem

Definitie

Certificatiedienstver
lener

CDV

Zoals bepaald in artikel 2, punt 11, van Richtlijn 1999/93/EG.

Certificatieautoriteit

CA

1. een certificatiedienstverlener die publieke sleutelcertificaten maakt en toe
wijst, of
2. een technische dienst voor het verkrijgen van certificaten die wordt ge
bruikt door een certificatiedienstverlener die publieke sleutelcertificaten
maakt en toewijst.
OPMERKING: zie clausule 4 van EN 319 411-2 (1) voor verdere uitleg van
het begrip certificatieautoriteit.

Certificatieautoriteit die
gekwalificeerde certifi
caten afgeeft

CA/KC

Een CA die voldoet aan de vereisten in bijlage II bij Richtlijn 1999/93/EG en
gekwalificeerde certificaten afgeeft die voldoen aan de vereisten in bijlage I bij
Richtlijn 1999/93/EG.

Certificaat

Certificaat

Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 9, van Richtlijn 1999/93/EG.

Gekwalificeerd certifi
caat

KC

Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 10, van Richtlijn 1999/93/EG.

Ondertekenaar

Onderteke
naar

Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 3, van Richtlijn 1999/93/EG.

Toezicht

Toezicht

Verwijst naar toezicht in de zin van artikel 3, punt 3, van Richtlijn
1999/93/EG. Richtlijn 1999/93/EG verplicht lidstaten een passend systeem
op te richten om toezicht te kunnen houden op de op hun grondgebied
gevestigde CDV’s die gekwalificeerde certificaten aan het publiek afgeven
zodat ervoor wordt gezorgd dat deze richtlijn wordt nageleefd.

Vrijwillige accreditatie

Accreditatie

Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 13, van Richtlijn 1999/93/EG.

Vertrouwenslijst

VL

Wijst op de lijst met de toezicht- of accreditatiestatus van certificatiediensten
van certificatiedienstverleners die bij de lidstaat in kwestie onder toezicht
staan of in deze lidstaat zijn geaccrediteerd voor naleving van Richtlijn
1999/93/EG.
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Acroniem

SLV

Vertrouwensdienst

Definitie

Vorm van ondertekende lijst die wordt gebruikt als basis voor het verstrekken
van statusinformatie over de vertrouwensdienst overeenkomstig de specifica
ties in ETSI TS 119 612.
Dienst ter bevordering van het vertrouwen in elektronische transacties (meest
al, maar niet noodzakelijk, met het gebruik van cryptografische technieken of
met betrekking tot vertrouwelijke gegevens) (ETSI TS 119 612).
OPMERKING: deze term kent een ruimere toepassing dan certificatiedienst die
certificaten afgeeft of andere diensten in verband met elektronische hand
tekeningen verleent.

Verlener van vertrou
wensdiensten

VVD

Instantie die een of meer (elektronische) vertrouwensdiensten uitvoert (deze
term kent een ruimere toepassing dan CDV).

Token vertrouwens
diensten

TVD

Een fysiek of binair (logisch) object dat wordt verkregen of afgegeven als
gevolg van het gebruik van een vertrouwensdienst. Voorbeelden van binaire
TVD’s zijn certificaten, lijsten van ingetrokken certificaten (LIC’s), tijdstempel
tokens (TST’s) en Online Certificate Status Protocol (OCSP) responses.

Gekwalificeerde elektro
nische handtekening

KEH

Een AEH die door een gekwalificeerd certificaat wordt ondersteund en die
door een veilig middel voor het aanmaken van handtekeningen wordt aange
maakt zoals gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 1999/93/EG.

Geavanceerde elektro
nische handtekening

AEH

Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Richtlijn 1999/93/EG.

Geavanceerde elektro
nische handtekening die
door een gekwalificeerd
certificaat wordt onder
steund

AEHKC

Impliceert een elektronische handtekening die voldoet aan de vereisten van
een AEH en die door een KC wordt ondersteund zoals gedefinieerd in artikel 2
van Richtlijn 1999/93/EG.

Veilig middel voor het
aanmaken van hand
tekeningen

VMAH

Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 6, van Richtlijn 1999/93/EG.

(1) EN 319 411-2: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing
certificates; Part 2: Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates (beleidseisen voor certificeringsautoriteit
die gekwalificeerde certificaten afgeeft).

In de volgende hoofdstukken hebben de sleutelwoorden „MOETEN” (MUST), „NIET MOGEN” (MUST NOT), „VERPLICHT”
(REQUIRED), „DIENEN TE” (SHALL), „DIENEN NIET TE” (SHALL NOT), „ZOUDEN” (SHOULD), „ZOUDEN NIET”
(SHOULD NOT), „AANBEVOLEN” (RECOMMENDED), „KUNNEN” (MAY) en „OPTIONEEL” (OPTIONAL) de betekenis
die omschreven is in RFC 2119 (1).
HOOFDSTUK I
GEDETAILLEERDE SPECIFICATIES VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE TEMPLATE VOOR DE
VERTROUWENSLIJST
VAN
ONDER
TOEZICHT
STAANDE
OF
GEACCREDITEERDE
CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS
De onderhavige specificaties zijn gebaseerd op de specificaties en vereisten in ETSI TS 119 612 v1.1.1 (hierna „ETSI TS
119 612” genoemd).
Indien de onderhavige specificaties geen specifieke vereisten stellen, DIENEN de vereisten van clausules 5 en 6 van ETSI
TS 119 612 volledig van toepassing te zijn. Indien de onderhavige specificaties specifieke vereisten stellen, DIENEN deze
vereisten de overhand te hebben op de overeenkomstige vereisten in ETSI TS 119 612. In het geval van afwijkingen
tussen de onderhavige specificaties en de specificaties in ETSI TS 119 612, DIENEN de onderhavige specificaties de norm
te zijn.
Scheme operator name (clausule 5.3.4)
Dit veld DIENT te worden gebruikt en DIENT te voldoen aan de specificaties van clausule 5.3.4. van TS 119 612.
(1) IETF RFC 2119: „Key words for use in RFCs to indicate Requirements Levels”.
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Een land KAN meerdere toezicht- en accreditatie-instanties hebben en zelfs bijkomende instanties voor alle mogelijke
gerelateerde operationele activiteiten. Elke lidstaat moet zelf een Scheme operator aanduiden voor de vertrouwenslijst van
de lidstaat. De toezichthoudende instantie, de accrediterende instantie en de uitvoerder van de regeling (als het om
verschillende instanties blijkt te gaan) zullen naar verwachting elk hun eigen verantwoordelijkheden en verplichtingen
hebben.
Alle situaties waarin verschillende instanties verantwoordelijk zijn voor toezicht, accreditatie of operationele aspecten
DIENEN op een consistente manier aldus vermeld en geïdentificeerd te worden in de informatie over de regeling in de
vertrouwenslijst, en meer bepaald in de regelingsspecifieke informatie aangeduid door de „Scheme information URI”
(clausule 5.3.7).
Scheme name (clausule 5.3.6)
Dit veld DIENT te worden gebruikt en DIENT te voldoen aan de specificaties van clausule 5.3.6. van TS 119 612, waar de
volgende naam voor de regeling DIENT te worden gebruikt:
„EN_naam_waarde” = „Toezicht- of accreditatiestatuslijst van certificatiediensten van certificatiedienstverleners die onder
toezicht staan bij of zijn geaccrediteerd in de lidstaat in kwestie die de regeling uitvoert voor naleving van Richtlijn
1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader
voor elektronische handtekeningen.”.
Scheme information URI (clausule 5.3.7)
Dit veld DIENT te worden gebruikt en DIENT te voldoen aan de specificaties van clausule 5.3.7. van TS 119 612, waar de
passende informatie over de regeling minstens het volgende DIENT te bevatten:
— inleidende informatie die voor alle lidstaten gemeenschappelijk is. Deze informatie betreft het toepassingsgebied en de
context van de vertrouwenslijst en de onderliggende toezicht- of accreditatieregeling(en). De gemeenschappelijke tekst
die moet worden gebruikt, is de onderstaande, waarin de tekenreeks „[naam van de betrokken lidstaat]” DIENT te worden
vervangen door de naam van de betrokken lidstaat:
„The present list is the „Trusted List of supervised/accredited Certification Service Providers” providing information
about the supervision/accreditation status of certification services from Certification Service Providers (CSPs) who are
supervised/accredited by [name of the relevant Member State] for compliance with the relevant provisions of Directive
1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 december 1999 on a Community framework for
electronic signatures.
The Trusted List aims at:
— listing and providing reliable information on the supervision/accreditation status of certification services from
Certification Service Providers, who are supervised/accredited by [name of the relevant Member State] for compliance
with the relevant provisions laid down in Directive 1999/93/EC;
— allowing for a trusted validation of electronic signatures supported by those listed supervised/accredited certifica
tion services from the listed CSPs.
The Trusted List of a Member State provides, as a minimum, information on supervised/accredited CSPs issuing
Qualified Certificates in accordance with the provisions laid down in Directive 1999/93/EC (Article 3(2) and (3) and
Article 7(1)(a)), including, when this is not part of the QCs, information on the QC supporting the electronic signature
and whether the signature is or not created by a Secure Signature Creation Device.
The CSPs issuing Qualified Certificates (QCs) listed here are supervised by [name of the relevant Member State] and may
also be accredited for compliance with the provisions laid down in Directive 1999/93/EC, including compliance with
the requirements of Annex I (requirements for QCs), and those of Annex II (requirements for CSPs issuing QCs). The
applicable „supervision” system (respectively „voluntary accreditation” system) is defined and must meet the relevant
requirements of Directive 1999/93/EC, in particular those laid down in Article 3(3), Article 8.(1), Article 11 (res
pectively, Article 2(13), Article 3(2), Article 7(1)(a), Article 8(1), Article 11).
Additional information on other supervised/accredited CSPs not issuing QCs but providing services related to elec
tronic signatures (e.g. CSP providing Time Stamping Services and issuing Time Stamp Tokens, CSP issuing nonQualified certificates, etc.) are included in the Trusted List at a national level on a voluntary basis.”;
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— specifieke informatie over de onderliggende toezicht- of accreditatieregeling(en), met name (1):
— informatie over het toezichtsysteem dat van toepassing is op alle CDVKC’s,
— informatie, indien van toepassing, over de nationale vrijwilligeaccreditatieregeling die van toepassing is op alle
CDVKC’s,
— informatie, indien van toepassing, over het toezichtsysteem dat van toepassing is op CDV’s die geen KC’s afgeven,
— informatie, indien van toepassing, over de nationale vrijwilligeaccreditatieregeling die van toepassing is op alle
CDV’s die geen KC’s afgeven;
deze specifieke informatie DIENT voor elke hierboven vermelde onderliggende regeling ten minste de volgende
informatie te bevatten:
— een algemene beschrijving,
— informatie over de procedure die door de toezichthoudende of accrediterende instantie wordt gevolgd voor
toezicht op of accreditatie van CDV’s en door de CDV’s om onder toezicht te staan of geaccrediteerd te zijn,
— informatie over de criteria die worden gehanteerd voor het toezicht op of de accreditatie van CDV’s;
— sommige fysieke of binaire (logische) objecten die worden verkregen of afgegeven als gevolg van een certificatiedienst,
kunnen, indien van toepassing, op basis van hun overeenkomst met de bepalingen en vereisten op nationaal niveau,
specifieke informatie krijgen over de specifieke kwalificaties en over de betekenis van dergelijke kwalificatie en de
bijhorende nationale bepalingen en vereisten.
Bijkomende lidstaatspecifieke informatie over de regeling KAN op een vrijwillige basis worden gegeven, zoals:
— informatie over de criteria en regels om toezichthouders/auditoren te selecteren en over hoe zij op CDV’s toezicht
houden (controleren) en hen accrediteren (auditeren);
— andere contactgegevens of algemene informatie over de uitvoering van de regeling.
Scheme type/community/rules (clausule 5.3.9)
Dit veld DIENT te worden gebruikt en DIENT te voldoen aan de specificaties van clausule 5.3.9. van TS 119 612 en
DIENT minstens twee URI’s te bevatten:
— een URI die voor alle vertrouwenslijsten van de lidstaten gemeenschappelijk is en die leidt naar een beschrijvende tekst
die van toepassing DIENT TE zijn voor alle vertrouwenslijsten, als volgt:
URI: http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/schemerules/EUcommon
Beschrijvende tekst:
„Participation in a scheme
Each Member State must create a „Trusted List of supervised/accredited Certification Service Providers” providing
information about the supervision/accreditation status of certification services from Certification Service Providers
(CSPs) who are supervised/accredited by the relevant Member State for compliance with the relevant provisions of
Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community
framework for electronic signatures.
The present implementation of such Trusted Lists is also to be referred to in the list of links (pointers) towards each
Member State’s Trusted List, compiled by the European Commission.
Policy/rules for the assessment of the listed services
The Trusted List of a Member State must provide, as a minimum, information on supervised/accredited CSPs issuing
Qualified Certificates in accordance with the provisions laid down in Directive 1999/93/EC (Article 3(2) and (3) and
Article 7(1)(a)), including information on the Qualified Certificate (QC) supporting the electronic signature and
whether the signature is or not created by a Secure Signature Creation Device.
(1) De laatste twee soorten informatie zijn van cruciaal belang voor derden om de kwaliteit en het veiligheidsniveau te beoordelen van
dergelijke toezicht- en accreditatiesystemen die van toepassing zijn op CDV’s die geen KC’s afgeven. Deze soorten informatie zullen
worden opgenomen op de vertrouwenslijst via „Scheme information URI” (clausule 5.3.7 — informatie die door lidstaten wordt
verstrekt), „Scheme type/community/rules” (clausule 5.3.9 — door het gebruik van een voor alle lidstaten gemeenschappelijke tekst)
en „TSL policy/legal notice” (clausule 5.3.11 — een voor alle lidstaten gemeenschappelijke tekst met verwijzing naar Richtlijn
1999/93/EG, met de mogelijkheid voor elke lidstaat om lidstaatspecifieke tekst/referenties toe te voegen). Bijkomende informatie
over nationale toezicht- of accreditatiesystemen voor CDV’s die geen KC’s afgeven, kan op dienstenniveau worden verstrekt indien
dit van toepassing is en wordt vereist (bv. om onderscheid te maken tussen verschillende kwaliteits-/veiligheidsniveaus) via „Scheme
service definition URI” (clausule 5.5.6).
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The CSPs issuing Qualified Certificates (QCs) must be supervised by the Member State in which they are established (if
they are established in a Member State), and may also be accredited, for compliance with the provisions laid down in
Directive 1999/93/EC, including compliance with the requirements of Annex I (requirements for QCs), and those of
Annex II (requirements for CSPs issuing QCs). CSPs issuing QCs that are accredited in a Member State must still fall
under the appropriate supervision system of that Member State unless they are not established in that Member State.
The applicable „supervision” system (respectively „voluntary accreditation” system) is defined and must meet the
relevant requirements of Directive 1999/93/EC, in particular those laid down in Article 3(3), Article 8)(1), Article
11 (respectively, Article2(13), Article 3(2), Article 7(1)(a), Article 8(1), Article 11).

Additional information on other supervised/accredited CSPs not issuing QCs but providing services related to elec
tronic signatures (e.g. CSP providing Time Stamping Services and issuing Time Stamp Tokens, CSP issuing nonQualified certificates, etc.) may be included in the Trusted List at a national level on a voluntary basis.

CSPs not issuing QCs but providing ancillary services, may fall under a „voluntary accreditation” system (as defined in
and in compliance with Directive 1999/93/EC) and/or under a nationally defined „recognised approval scheme”
implemented on a national basis for the supervision of compliance with the provisions laid down in Directive
1999/93/EC and possibly with national provisions with regard to the provision of certification services (in the sense
of Article 2(11) of Directive 1999/93/EC). Some of the physical or binary (logical) objects generated or issued as a
result of the provision of a certification service may be entitled to receive a specific „qualification” on the basis of their
compliance with the provisions and requirements laid down at national level but the meaning of such a „qualification”
is likely to be limited solely to the national level.

Interpretation of the Trusted List
The general user guidelines for electronic signature applications, services or products relying on a Trusted List
according to the Annex of Commission Decision [reference to the present Decision] are as follows:

A „CA/QC” „Service type identifier” („Sti”) entry (similarly a CA/QC entry further qualified as being a „RootCA/QC”
through the use of „Service information extension” („Sie”) additionalServiceInformation Extension)

— indicates that from the „Service digital identifier” („Sdi”) identified CA (similarly within the CA hierarchy starting
from the „Sdi” identified RootCA) from the corresponding CSP (see associated TSP information fields), all issued
end-entity certificates are Qualified Certificates (QCs) provided that it is claimed as such in the certificate through
the use of appropriate EN 319 412-5 defined QcStatements (i.e. QcCompliance, QcSSCD, etc.) and/or EN 319
411-2 defined QCP(+) OIDs (and this is guaranteed by the issuing CSP and ensured by the Member State
Supervisory/Accreditation Body)

Note: if no „Sie” „Qualifications Extension” information is present or if an end-entity certificate that is claimed to
be a QC is not further identified through a related „Sie” „Qualifications Extension” information, then the „machineprocessable” information to be found in the QC is supervised/accredited to be accurate. That means that the usage
(or not) of the appropriate ETSI defined QcStatements (i.e. QcCompliance, QcSSCD, etc.) and/or ETSI defined
QCP(+) OIDs is ensured to be in accordance with what it is claimed by the CSP issuing QCs.

— and IF „Sie” „Qualifications Extension” information is present, then in addition to the above default usage inter
pretation rule, those certificates that are identified through the use of this „Sie” „Qualifications Extension” infor
mation, which is constructed on the principle of a sequence of filters further identifying a set of certificates, must
be considered according to the associated qualifiers providing some additional information regarding the qualified
status, the „SSCD support” and/or „Legal person as subject” (e.g. those certificates containing a specific OID in the
Certificate Policy extension, and/or having a specific „Key usage” pattern, and/or filtered through the use of a
specific value to appear in one specific certificate field or extension, etc.). Those qualifiers are part of the following
set of „Qualifiers” used to compensate for the lack of information in the corresponding QC content, and that are
used respectively:

— to indicate the qualified status: „QCStatement” meaning the identified certificate(s) is(are) qualified;

AND/OR
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— to indicate the nature of the SSCD support:
— „QCWithSSCD” qualifier value meaning „QC supported by an SSCD”, or
— „QCNoSSCD” qualifier value meaning „QC not supported by an SSCD”, or
— „QCSSCDStatusAsInCert” qualifier value meaning that the SSCD support information is ensured to be
contained in any QC under the „Sdi”-„Sie” provided information in this CA/QC entry;
AND/OR
— to indicate issuance to Legal Person:
— „QCForLegalPerson” qualifier value meaning „Certificate issued to a Legal Person”.
The general interpretation rule for any other „Sti” type entry is that the listed service named according to the „Sn”
field value and uniquely identified by the „Sdi” field value has a current supervision/accreditation status according
to the „Scs” field value as from the date indicated in the „Current status starting date and time”. Specific inter
pretation rules for any additional information with regard to a listed service (e.g. „Service information extensions”
field) may be found, when applicable, in the Member State specific URI as part of the present „Scheme type/
community/rules” field.
Please refer to the Technical specifications for a Common Template for the „Trusted List of supervised/accredited
Certification Service Providers” in the Annex of Commission Decision 2009/767/EC for further details on the
fields, description and meaning for the Member States’ Trusted Lists.”.
— Een specifieke URI voor de vertrouwenslijst van elke lidstaat die leidt naar een beschrijvende tekst DIENT van
toepassing te zijn op de VL van deze lidstaat:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/schemerules/CC waarbij CC = de ISO 3166-1 (1) alpha-2-landcode die in het veld
„Scheme territory” (clausule 5.3.10) wordt gebruikt
— waar gebruikers de lidstaatspecifieke beleidslijnen/regels kunnen vinden die DIENEN te worden gebruikt voor de
beoordeling van de diensten op de lijst overeenkomstig het passende toezichtsysteem en de vrijwilligeaccreditatie
regelingen van de lidstaat;
— waar gebruikers een lidstaatspecifieke beschrijving kunnen vinden over hoe de inhoud van de vertrouwenslijst over
de certificatiediensten die geen verband houden met het afgeven van KC’s, kan worden gebruikt en geïnterpreteerd.
Dit kan worden gebruikt om een mogelijke onderverdeling in de nationale toezicht- of accreditatiesystemen voor
CDV’s die geen KC’s afgeven, aan te duiden en om uit te leggen hoe de velden „Scheme service definition URI”
(clausule 5.5.6) en „Service information extension” (clausule 5.5.9) in dit kader worden gebruikt.
Lidstaten KUNNEN bijkomende URI’s definiëren, vertrekkende vanuit de bovenvermelde lidstaatspecifieke URI (d.w.z.
URI’s die worden gedefinieerd vanuit deze hiërarchische, specifieke URI).
TSL policy/legal notice (clausule 5.3.11)
Dit veld DIENT te worden gebruikt en DIENT te voldoen aan de specificaties van clausule 5.3.11 van TS 119 612 volgens
welke de beleidslijnen/juridische informatie over de juridische status van de regeling, of de wettelijke vereisten waaraan de
regeling voldoet in het rechtsgebied waarin de regeling wordt ingevoerd, en/of de beperkingen en voorwaarden die gelden
voor het bijwerken en publiceren van de vertrouwenslijst, een meertalige tekenreeks (eenvoudige tekst) DIENEN te zijn die
uit twee delen bestaat:
1. een eerste, verplicht deel (in Brits Engels als verplichte taal en eventueel in een of meer nationale talen) dat voor de
vertrouwenslijsten van alle lidstaten gemeenschappelijk is en waarin staat dat het toepasselijke wettelijke kader Richtlijn
1999/93/EG is en dat het veld „Scheme Territory” de implementatie van dit wettelijk kader in de wetgeving van de
lidstaten vermeldt.
Engelstalige versie van de gemeenschappelijke tekst:
„The applicable legal framework for the present TSL implementation of the Trusted List of supervised/accredited
Certification Service Providers for [name of the relevant Member State] is the Directive 1999/93/EC of the European
Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures and its
implementation in [name of the relevant Member State] laws.”.
(1) ISO 3166-1:2006 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions Part 1: Country codes”.
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Tekst in de nationale taal/talen van de lidstaat:
„Het toepasselijke wettelijke kader voor deze SLV-implementatie van de vertrouwenslijst van onder toezicht staande of
geaccrediteerde certificatiedienstverleners voor [naam van de relevante lidstaat] is Richtlijn 1999/93/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische
handtekeningen en de implementatie daarvan in de wetgeving van [naam van de relevante lidstaat].”;
2. een tweede, optioneel deel (in Brits Engels als verplichte taal en eventueel in een of meer nationale talen), specifiek
voor elke vertrouwenslijst met verwijzingen naar specifieke toepasselijke nationale wettelijke kaders (bv. in het bij
zonder over nationale toezicht- of accreditatieregelingen voor CDV’s die geen KC’s afgeven).
HOOFDSTUK II
CONTINUÏTEIT VAN VERTROUWENSLIJSTEN
De overeenkomstig artikel 3, onder c), van de onderhavige beschikking aan de Commissie mee te delen certificaten
DIENEN zodanig te worden verstrekt dat:
— tussen hun geldigheidsdata minstens drie maanden liggen;
— zij gecreëerd worden op grond van nieuwe sleutelparen aangezien een eerder gebruikt sleutelpaar niet opnieuw mag
worden gecertificeerd.
In geval van compromittering of het buiten gebruik stellen van EEN van de privésleutels die overeenkomen met de
openbare sleutel die zou kunnen worden gebruikt voor het valideren van de handtekening op de vertrouwenslijst, die aan
de Commissie is meegedeeld en die is gepubliceerd in de centrale lijsten van verwijzingen van de Commissie, DIENEN de
lidstaten:
— onverwijld een nieuwe vertrouwenslijst te publiceren die ondertekend is met een niet-gecompromitteerde privésleutel
wanneer de gepubliceerde vertrouwenslijst was ondertekend met een gecompromitteerde of buiten gebruik gestelde
privésleutel;
— de Commissie onmiddellijk de nieuwe lijst mee te delen van publieke sleutelcertificaten die overeenkomen met de
privésleutels die voor de ondertekening van de vertrouwenslijst zouden kunnen worden gebruikt.
In geval van compromittering of het buiten gebruik stellen van ALLE privésleutels die overeenkomen met de openbare
sleutels die zou kunnen worden gebruikt voor het valideren van de handtekening op de vertrouwenslijst en die aan de
Commissie zijn meegedeeld en zijn gepubliceerd in de centrale lijsten van verwijzingen van de Commissie, DIENEN de
lidstaten:
— nieuwe sleutelparen te genereren die zouden kunnen worden gebruikt voor de ondertekening van de vertrouwenslijst
en hun corresponderende publieke sleutelcertificaten;
— onverwijld opnieuw een nieuwe vertrouwenslijst te publiceren die ondertekend is met een van deze nieuwe privé
sleutels en waarvan het corresponderende certificaat met openbare sleutel moet worden meegedeeld;
— de Commissie onmiddellijk de nieuwe lijst mee te delen van publieke sleutelcertificaten die overeenkomen met de
privésleutels die voor de ondertekening van de vertrouwenslijst zouden kunnen worden gebruikt.
HOOFDSTUK III
SPECIFICATIES VOOR DE MENSELIJK LEESBARE VERSIE VAN DE VERTROUWENSLIJST
Wanneer een menselijk leesbare versie van de vertrouwenslijst wordt opgesteld en gepubliceerd ZOU deze moeten
worden verstrekt als een Portable Document Format (PDF)-document overeenkomstig ISO 32000 (1) dat MOET worden
geformatteerd volgens het PDF/A-profiel (ISO 19005 (2)).
De inhoud van de menselijk leesbare versie van de vertrouwenslijst in PDF/A, ZOU moeten voldoen aan de volgende
vereisten.
— de structuur van de menselijke leesbare versie ZOU het logische model uit TS 119 612 moeten weergeven;
— elk veld ZOU zichtbaar moeten zijn en de volgende informatie moeten weergeven:
— de titel van het veld (bv. „Identificator diensttype”),
— de waarde van het veld (bv. „CA/KC”),
— de betekenis (omschrijving) van de waarde van het veld, indien van toepassing (bv. „Een certificatieautoriteit die
publieke sleutelcertificaten afgeeft.”),
— indien van toepassing, meerdere versies in natuurlijke talen zoals bepaald in de vertrouwenslijst;
(1) ISO 32000-1:2008: Document management — Portable document format — Part 1: PDF 1.7
(2) ISO 19005-2:2011: Document management — Electronic document file format for long-term preservation — Part 2: Use of ISO
32000-1 (PDF/A-2)
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— de volgende velden en overeenkomstige waarden van de digitale certificaten in het veld „Service digital identity”
ZOUDEN, minstens, in de menselijk leesbare versie moeten worden vermeld:
— Versie
— Volgnummer
— Algoritme van de handtekening
— Emittent
— Geldig vanaf
— Geldig tot
— Onderwerp
— Openbare sleutel
— Certificaatbeleid
— Onderwerpsleutelidentificator
— LIC-verdeelpunten
— Identificator autoriteitsleutel
— Gebruik sleutel
— Basisbeperkingen
— Algoritme duimafdruk
— Duimafdruk
— De menselijk leesbare versie ZOU gemakkelijk moeten kunnen worden afgedrukt
— De menselijk leesbare versie MOET worden ondertekend door de uitvoerder van de regeling volgens het PAdES
baseline-profiel (1).

(1) ETSI TS 103 172 (maart 2012) — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES Baseline Profile
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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 14 november 2013
betreffende de afwijzing van een verzoek tot annulering van een benaming die is opgenomen in het
register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen, als
bedoeld in Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Kołocz
śląski/kołacz śląski (BGA))
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 7626)
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(2013/663/EU)
Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn vermeld, en
voldoet dus niet aan de in dat artikel vastgestelde voor
waarden.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Par
lement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteits
regelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en
met name artikel 54, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In artikel 54, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU)
nr. 1151/2012 is bepaald dat, afgezien van de verzoeken
van de producenten van het onder de geregistreerde be
naming op de markt gebrachte product, de Commissie de
registratie van een beschermde geografische aanduiding
kan annuleren als de naleving van de voorwaarden van
het productdossier niet is gewaarborgd of als er sedert
ten minste zeven jaar geen product op de markt is ge
bracht onder de als beschermde geografische aanduiding
geregistreerde naam.
De Commissie heeft het verzoek tot annulering van de
registratie van de beschermde geografische aanduiding
„Kołocz śląski/kołacz śląski”, dat Duitsland op 15 februari
2013 heeft toegestuurd en dat de Commissie op 18 fe
bruari 2013 heeft ontvangen, onderzocht.
Dit annuleringsverzoek valt onder geen van de twee ge
vallen die in artikel 54, lid 1, eerste alinea, van

(1) PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(4)

In het licht van deze gegevens moet het door Duitsland
toegestuurde verzoek tot annulering van de beschermde
geografische aanduiding „Kołocz śląski/kołacz śląski”
worden afgewezen.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregel is in overeenstem
ming met het advies van het Comité inzake de kwaliteit
van landbouwproducten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Het verzoek tot annulering van de beschermde geografische
aanduiding „Kołocz śląski/kołacz śląski” wordt afgewezen.
Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 14 november 2013.
Voor de Commissie
Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie
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