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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
UREDBA SVETA (EU) št. 1153/2013
z dne 15. novembra 2013
o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi z Somalijo
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 215 Pogodbe,

(3)

Svet je 15. novembra 2013 sprejel Sklep
2013/659/SZVP (3), ki spreminja Sklep 2010/231/SZVP
in določa tako odstopanje.

(4)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delo
vanju Evropske unije, zato je za njegovo izvajanje
potreben regulativni ukrep na ravni Unije predvsem
zaradi zagotovitve, da ga bodo gospodarski subjekti v
vseh državah članicah enotno uporabljali.

(5)

Uredbo (ES) št. 147/2003 bi bilo zato treba ustrezno
spremeniti –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/231/SZVP z dne 26. aprila
2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skup
nega stališča 2009/138/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije
za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,
SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju naslednjega:
Člen 1
V Uredbi (ES) št. 147/2003 se člen 2a nadomesti z naslednjim:
(1)

(2)

Z Uredbo (ES) št. 147/2003 z dne 27. januarja 2003 o
nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi z Somalijo (2) je
bila uvedena splošna prepoved zagotavljanja tehničnih
nasvetov, pomoči, usposabljanja, financiranja in finančne
pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi kateri koli osebi,
subjektu ali organu v Somaliji.

Varnostni svet Združenih narodov je 24. julija 2013
sprejel Resolucijo 2111 (2013), s katero je spremenil
obseg embarga na orožje, ki je bil uveden z odstavkom
5 Resolucije VSZN 733 (1922) in natančneje določen v
odstavkih 1 in 2 Resolucije 1425 (2002) ter spremenjen
z odstavkoma 33 do 38 Resolucije 2093 (2013), ker je
dopustil odstopanje od prepovedi zagotavljanja pomoči,
povezane z orožjem in vojaško opremo, namenjeno
podpori ali uporabi v okviru naslednika misije Združenih
narodov za pomoč v Somaliji (UNSOM) ter misije
Evropske unije za usposabljanje v Somaliji (EUTM).

(1) UL L 105, 27.4.2010, str. 17.
(2) UL L 24, 29.1.2003, str. 2.

„Člen 2a
Z odstopanjem od člena 1 lahko pristojni organ, naveden na
spletnih straneh iz Priloge I, v državi članici, kjer ima
ponudnik storitev svoj sedež, pod zanj ustreznimi pogoji
odobri:

(a) zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega
svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanih z voja
škimi dejavnostmi, če ugotovi, da je tako financiranje,
svetovanje, pomoč ali usposabljanje namenjeno izključno
za podporo ali uporabo s strani misije Afriške unije v
Somaliji (AMISOM) iz odstavka 10(b) Resolucije Varnost
nega sveta Združenih narodov (RVSZN) 2111 (2013) ali
za izključno rabo držav ali mednarodnih, regionalnih ali
podregionalnih organizacij, ki izvajajo ukrepe v skladu z
odstavkom 10(e) RVSZN 2111 (2013);
(3) Glej stran 15 tega Uradnega lista.
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(b) zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega
svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanega z voja
škimi dejavnostmi, če ugotovi, da je tako financiranje,
svetovanje, pomoč ali usposabljanje namenjeno izključno
za podporo ali uporabo s strani strateških partnerjev
AMISOM, ki izvajajo dejavnosti izključno v okviru strate
škega koncepta Afriške unije z dne 5. januarja 2012 (ali
nadaljnji strateški koncepti Afriške unije), ter v sodelo
vanju in ob usklajevanju z AMISOM, kot je določeno v
odstavku 10(c) RVSZN 2111 (2013);
(c) zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega
svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanega z voja
škimi dejavnostmi, če ugotovi, da je tako financiranje,
svetovanje, pomoč ali usposabljanje namenjeno izključno
za podporo ali uporabo s strani osebja Združenih naro
dov, vključno z misijo Združenih narodov za pomoč v
Somaliji (UNSOM), kot je določeno v odstavku 10(a)
RVSZN 2111 (2013);
(d) zagotavljanje tehničnega svetovanja, pomoči ali usposa
bljanja, povezanega z vojaškimi dejavnostmi, če sta izpol
njena naslednja pogoja:
(i) zadevni pristojni organ ugotovi, da je namen takšnega
svetovanja, pomoči ali usposabljanja izključno pomoč
pri razvoju institucij na varnostnem področju; ter
(ii) zadevna država članica uradno obvesti odbor, ustano
vljen na podlagi odstavka 11 RVSZN 751 (1992), o
ugotovitvi, da je namen takšnega svetovanja, pomoči
ali usposabljanja izključno pomoč pri razvoju insti

16.11.2013

tucij na varnostnem področju in o nameri njenega
pristojnega organa, da izda dovoljenje, odbor pa v
petih delovnih dneh po uradni obvestitvi temu
ukrepu ni nasprotoval;
(e) zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega
svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanega z voja
škimi dejavnostmi, razen v zvezi s postavkami, določe
nimi v Prilogi III, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(i) zadevni pristojni organ ugotovi, da je namen takšnega
svetovanja, pomoči ali usposabljanja izključno razvoj
varnostnih sil zvezne vlade Somalije, da se zagotovi
varnost za prebivalce Somalije; ter
(ii) odboru, ustanovljenemu na podlagi odstavka 11
RVSZN 751 (1992), je vsaj pet dni pred vsakršnim
zagotavljanjem nasvetov, pomoči ali usposabljanja,
namenjenih izključno razvoju varnostnih sil zvezne
vlade Somalije, da se zagotovi varnost za prebivalce
Somalije, poslano uradno obvestilo, ki vsebuje vse
ustrezne informacije skladno z odstavkom 16
RVSZN 2111 (2013);
(f) zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega
svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanih z voja
škimi dejavnostmi, če ugotovi, da je tako financiranje,
svetovanje, pomoč ali usposabljanje namenjeno izključno
za podporo ali uporabo s strani misije Evropske unije za
usposabljanje v Somaliji (EUTM).“
Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 15. novembra 2013
Za Svet
Predsednik
R. ŠADŽIUS

16.11.2013
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IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1154/2013
z dne 15. novembra 2013
o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

(3)

Subjekte Persia International Bank plc, Export Develop
ment Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank
Iran, Bank Refah Kargaran, Naserja Batenija, Good Luck
Shipping LLC in Iranian Offshore Engineering &
Construction Co. bi bilo treba na podlagi novih obraz
ložitev, ki zadevajo vsakega od njih, znova uvrstiti na
seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni
ukrepi, iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012.

(4)

Na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omeje
valni ukrepi, iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 bi
bilo treba dodati še en subjekt, obenem pa bi bilo treba
spremeniti podatke za ugotavljanje istovetnosti v zvezi z
nekim drugim subjektom.

(5)

Qualitest FZE v skladu s sodbo Splošnega sodišča v
zadevi T-421/11 (10) ni uvrščen na seznam oseb in
subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge
IX k Uredbi (EU) št. 267/2012.

(6)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepov, določenih v tej
uredbi, bi morala uredba začeti veljati na dan objave –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca
2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (1) in zlasti člena 46(2)
Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Svet je 23. marca 2012 sprejel Uredbo (EU) št.
267/2012.

Splošno sodišče Evropske unije je s sodbami z dne
6. septembra 2013 v zadevah T-493/10 (2), T-4/11 in
T-5/11 (3), T-12/11 (4), T-13/11 (5), T-24/11 (6), T-42/12
in T-181/12 (7), T-57/12 (8) in T-110/12 (9) razveljavilo
sklepe Sveta, na podlagi katerih so Persia International
Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insu
rance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran,
Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC in Iranian Offs
hore Engineering & Construction Co. uvrščeni na oseb in
subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge
IX k Uredbi (EU) št. 267/2012.

(1) UL L 88, 24.3.2012, str. 1.
(2) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevi T-493/10 Persia Interna
tional Bank plc proti Svetu Evropske unije.
(3) Sodba z dne 6. septembra 2013 v skupnih zadevah T-4/11 in
T-5/11 Export Development Bank of Iran proti Svetu Evropske unije.
(4) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevi T-12/11 Iran Insurance
Company proti Svetu Evropske unije.
(5) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevi T-13/11 Post Bank Iran
proti Svetu Evropske unije.
(6) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevi T-24/11 Bank Refah
Kargaran proti Svetu Evropske unije.
(7) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevah T-42/12 in T-181/12
Naser Bateni proti Svetu Evropske unije.
(8) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevi T-57/12 Good Luck Ship
ping LLC proti Svetu Evropske unije.
(9) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevi T-110/12 Iranian Offshore
Engineering & Construction Co. proti Svetu Evropske unije.

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 se spremeni, kot je
določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.
(10) Sodba z dne 5. decembra 2012 v zadevi T-421/11 Qualitest FZE
proti Svetu Evropske unije.
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 15. novembra 2013
Za Svet
Predsednik
R. ŠADŽIUS
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PRILOGA
I. Na seznam iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 se dodajo naslednje osebe in subjekti
I.

Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami, ter osebe in
subjekti, ki podpirajo iransko vlado

B. Subjekti
Naziv

1.

Post Bank of Iran (alias
Post Bank Iran, Post Bank)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

237, Motahari Ave., Teheran,
Iran 1587618118;
spletno mesto:www.postbank.ir

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Družba v večinski lasti iranske
vlade, ki iranski vladi zagotavlja
finančno podporo.

16.11.2013

2.

Iran Insurance Company
(alias Bimeh Iran)

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

Družba v lasti vlade, ki iranski
vladi zagotavlja finančno
podporo.

16.11.2013

3.

Export Development Bank
of Iran (EDBI) (vključno z
vsemi podružnicami in
hčerinskimi družbami)

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

Družba v lasti vlade, ki iranski
vladi zagotavlja finančno
podporo.

16.11.2013

4.

Persia International Bank
Plc

6 Lothbury, London Post Code:
EC2R 7HH, Združeno kraljestvo

Subjekt v lasti subjektov Bank
Mellat in Bank Tejarat,
uvrščenih na seznam.

16.11.2013

5.

Iranian Offshore
Engineering & Construction
Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street,
Qarani Street, Teheran 193955999

Pomemben subjekt v
energetskem sektorju, ki iranski
vladi zagotavlja precejšnje
dohodke. IOEC v tej vlogi
iranski vladi zagotavlja
finančno in logistično podporo.

16.11.2013

Ta subjekt zagotavlja podporo
iranski vladi. Je v 94-odstotni
lasti Iranian Social Security
Organisation, ki je pod
nadzorom iranske vlade in
opravlja bančne storitve za
ministrstva.

16.11.2013

ali No.52 North Kheradmand
Avenue (Corner of 6th Alley)
Teheran, IRAN;
spletno mesto: http://www.ioec.
com/

6.

Bank Refah Kargaran (alias
Bank Refah)

40, North Shiraz Street,
Mollasadra Ave., Vanak Sq.,
Teheran, Postal Code 19917,
Iran;
SWIFT: REF AIRTH

SL
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III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
A. Osebe
Ime

1.

Naser Bateni

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Rojen 16.12.1962, iransko
državljanstvo.

Razlogi

Posluje v imenu podjetja IRISL.
Do leta 2008 je bil direktor
IRISL, nato pa generalni
direktor IRISL Europe GmbH. Je
generalni direktor Hanseatic
Trade and Trust Shipping
GmbH (HTTS), ki družbama
Safiran Payam Darya Shipping
Lines (SAPID) in Hafize Darya
Shipping Lines (HDS Lines) – ki
sta subjekta, uvrščena na
seznam, in delujeta v imenu
IRISL – kot njun generalni
zastopnik zagotavlja glavne
storitve.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.11.2013

B. Subjekti
Naziv

1.

Good Luck Shipping
Company LLC
(alias Good Luck Shipping
Company)

2.

Hanseatic Trade Trust &
Shipping (HTTS) GmbH

Datum
uvrstitve na
seznam

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

P.O. BOX 5562, Dubaj, ali P.O.
Box 8486, Dubaj, Združeni
arabski emirati

Good Luck Shipping Company
LLC kot zastopnik za Hafize
Darya Shipping Lines (HDS
Lines) v Združenih arabskih
emiratih zagotavlja glavne
storitve za subjekt HDS Lines,
ki je uvrščen na seznam in
deluje v imenu IRISL.

16.11.2013

Poštni naslov: Schottweg 7,
22087 Hamburg, Germany;

Hanseatic Trade and Trust
Shipping GmbH (HTTS) je
splošni zastopnik družb Safiran
Payam Darya Shipping Lines
(SAPID) in Hafize Darya
Shipping Lines (HDS Lines), ki
sta subjekta, za katera je
ugotovljeno, da delujeta v
imenu IRISL; Hanseatic Trade
and Trust Shipping GmbH
(HTTS) kot splošni zastopnik
navedenih subjektov zanju
opravlja glavne storitve.

16.11.2013

drugi naslov: Opp 7th Alley,
Zarafshan St, Eivanak St, Qods
Township.

II. Vnos za subjekt iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 se nadomesti z naslednjim vnosom.
B. Subjekti
Naziv

1.

Onerbank ZAO (alias
Onerbank ZAT, Eftekhar
Bank, Honor Bank,
Honorbank, North
European Bank)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, Minsk
220004, Belorusija

Banka s sedežem v Belorusiji, v
lasti Bank Refah Kargaran, Bank
Saderat in Bank Toseeh Saderat
Iran.

Datum
uvrstitve na
seznam

23.5.2011

16.11.2013
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DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1155/2013
z dne 21. avgusta 2013
spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o
živilih potrošnikom v zvezi z informacijami o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 41/2009 (2) določa usklajena
pravila o informacijah, ki se potrošnikom zagotavljajo
glede odsotnosti ali zmanjšane prisotnosti glutena v živi
lih. Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta (3) določa, da se Uredba (ES) št. 41/2009 razveljavi
z dnem 20. julija 2016.

(6)

Potrošnike bi bilo treba še naprej ustrezno obveščati in
ne zavajati ali begati z informacijami, ki jih nosilci
živilske dejavnosti po razveljavitvi Uredbe (ES) št.
41/2009 navajajo glede odsotnosti ali zmanjšane prisot
nosti glutena v živilih. Zato bi bilo treba spremeniti člen
36(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011, da bo Komisija lahko
oblikovala enotne pogoje za informacije, ki jih lahko
nosilci živilske dejavnosti navajajo glede odsotnosti ali
zmanjšane prisotnosti glutena v živilih –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju infor
macij o živilih potrošnikom (1) in zlasti člena 36(4) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Člen 36(2) Uredbe (EU) št. 1169/2011 določa, da infor
macije, ki jih navajajo nosilci živilske dejavnosti, ne
smejo zavajati potrošnika, ne smejo biti dvoumne ali
nejasne za potrošnika in morajo, kadar je mogoče, teme
ljiti na ustreznih znanstvenih podatkih.

(2)

V skladu z odstavkom 3 navedenega člena mora Komisija
sprejeti izvedbene akte o uporabi zahtev, navedenih za
primere iz navedenega ostavka.

(3)

(4)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odstavek 4 navedenega člena omogoča, da se odstavek 3
dopolni z dodajanjem drugih posebnih primerov, za
katere mora Komisija sprejeti navedene zahteve, in tako
zagotoviti, da so potrošniki ustrezno obveščeni.

V prvem pododstavku člena 36(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011
se doda naslednja točka (d):

Osebe s celiakijo trpijo zaradi stalne preobčutljivosti na
gluten. Gluten lahko negativno vpliva na navedene osebe,
zato mora biti v njihovi prehrani odsoten ali prisoten v
zelo majhnih količinah.

Člen 2

„(d) informacije o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti
glutena v živilih.“

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 21. avgusta 2013
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

(1) UL L 304, 22.11.2011, str. 18.

(2) Uredba Komisije (ES) št. 41/2009 z dne 20. januarja 2009 o sestavi
in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten
(UL L 16, 21.1.2009, str. 3).
(3) Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otro
kom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehran
skih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Dire
ktive Sveta 92/52/EGS, Direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES,
2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega
Parlamenta ter Uredb (ES) Sveta in Komisije (ES) št. 41/2009 in
(ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, str. 35).
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1156/2013
z dne 14. novembra 2013
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s
členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) še dolo
čeno obdobje sklicuje na zavezujoče tarifne informacije v
zvezi z blagom, zajetim s to uredbo, ki niso v skladu s to
uredbo. Določiti bi bilo treba, da navedeno obdobje traja
tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za
carinski zakonik –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija
1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomen
klature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba
sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej
uredbi.
Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za
razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se upora
bljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali
delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa ji
dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi
določbami Unije, da bi se lahko uporabljali tarifni in
drugi ukrepi v zvezi z blagovno menjavo.
Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredel
nice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je v stolpcu 2,
zaradi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v
kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste
razpredelnice.
Člen 2
V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je
mogoče še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe sklicevati
na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo.
Člen 3
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2013
Za Komisijo
V imenu predsednika
Algirdas ŠEMETA

Član Komisije

(1) UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2) Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carin
skem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).

16.11.2013

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/9

PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev
(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Nepopoln barvni televizor s prikazovalnikom s teko
čimi kristali (LCD), brez t.i. sprejemne enote („tuner
ja“), z diagonalno izmero zaslona približno 81 cm
(32 palcev) in z merami (brez stojala) približno
75 × 44 × 5 cm:

8528 72 40

— z izvorno ločljivostjo 1 920 × 1 080 slikovnih
pik,
— z razmerjem med širino in višino zaslona 16:9,
— z razmikom slikovnih pik 0,369 mm,
— z dvema zvočnikoma (10 W),
— z upravljalnimi gumbi, gumbi za vklop in
menjavo kanalov,
— z režo za vgradnjo t.i. „tunerja“ v obliki modula,
ki vsebuje radiofrekvenčna vezja (radiofrekvenčni
blok), vezja vmesne frekvence (blok vmesne
frekvence) in demodulacijska vezja (demodula
cijski blok). Po vgradnji modula s „tunerjem“ bo
lahko aparat sprejemal digitalne televizijske
signale.
Opremljen je z naslednjimi video vmesniki:
— dvema multimedijskima vmesnikoma HDMI,
— kompozitnim vhodom,
— komponentnim vhodom,
Aparat je opremljen tudi z enoto za raztezanje in
odkodiranje signala MPEG digitalnih video signalov
in z elektroniko za upravljanje menjave kanalov („tu
ning“) in njihovega shranjevanja.
Ima fiksno stojalo brez mehanizma za nastavljanje
nagiba in vrtenje, na voljo pa je z daljinskim upra
vljalnikom.

Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1,
2(a) in 6 za razlago kombinirane nomenklature
ter besedilo oznak KN 8528, 8528 72 in
8528 72 40.
Glede na objektivne lastnosti izdelka, in sicer režo
za vgradnjo t.i. „tunerja“, prisotnost enote MPEG
ter elektroniko za upravljanje menjave kanalov
(„tuning“) in njihovo shranjevanje, ima ta aparat
bistveni značaj celovitega televizijskega sprejem
nika. Zato se izključi uvrstitev kot monitor pod
tarifni podštevilki 8528 51 ali 8528 59.
Aparat je zato treba uvrstiti pod oznako KN
8528 72 40 kot televizijski sprejemnik z
zaslonom s tekočimi kristali (LCD).
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1157/2013
z dne 15. novembra 2013
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave
določa merila, po katerih Komisija določi standardne
vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in
obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni
dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU)
št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih
podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na
dan objave v Uradnem listu Evropske unije –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(Uredba o enotni SUT) (1),

(2)

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z
dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave
ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1)
Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe
(EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida
večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga

Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 15. novembra 2013
Za Komisijo
V imenu predsednika
Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 157, 15.6.2011, str. 1.
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PRILOGA
Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (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

Standardna uvozna vrednost

(1) Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga
porekla“.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1158/2013
z dne 15. novembra 2013
o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. novembra 2013
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010 je cena
za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami
KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (navadna
pšenica, semenska), ex 1001 99 00 (visokokakovostna
navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00,
1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 in
1007 90 00 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni
CIF v skladu z metodo iz člena 5 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo do začetka veljavnosti
nove določitve se določijo za obdobje od 16. novembra
2013.

(5)

Ker je treba zagotoviti, da se ta ukrep uporablja čim prej
po tem, ko se zagotovijo ažurirani podatki, mora ta
uredba začeti veljati na dan objave –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(Uredba o enotni SUT) (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 642/2010 z dne
20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor
žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (2), zlasti člena 2(1)
Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je
uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN
1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (navadna
pšenica, semenska), ex 1001 99 00 (visokokakovostna
navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00,
1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 in
1007 90 00 enaka veljavni intervencijski ceni za te proiz
vode ob uvozu, povečani za 55 % in zmanjšani za
uvozno ceno CIF zadevne pošiljke. Ta dajatev ne sme
presegati stopnje dajatev skupne carinske tarife.
Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za
izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena
za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne
uvozne cene CIF.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Od 16. novembra 2013 se uvozne dajatve v sektorju žit iz
člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določijo v Prilogi I k
tej uredbi na podlagi podatkov iz Priloge II.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 15. novembra 2013
Za Komisijo
V imenu predsednika
Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 187, 21.7.2010, str. 5.
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PRILOGA I
Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 16. novembra 2013
Oznaka KN

Opis blaga

Uvozna dajatev (1)
(EUR/t)

1001 19 00

trda P Š E N I C A, visokokakovostna

0,00

srednjekakovostna

0,00

nizkokakovostna

0,00

ex 1001 91 20

navadna P Š E N I C A, semenska

0,00

ex 1001 99 00

navadna P Š E N I C A, visokokakovostna, razen semenske

0,00

RŽ

0,00

1005 10 90

semenska K O R U Z A, razen hibridne

0,00

1005 90 00

K O R U Z A, razen semenske (2)

0,00

1007 10 90

S I R E K v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00

1007 90 00
(1) V skladu s členom 2(4) Uredbe (EU) št. 642/2010 je lahko uvoznik upravičen do znižanja uvozne dajatve za:
— 3 EUR/t, če se pristanišče raztovarjanja nahaja v Sredozemlju (onstran Gibraltarske ožine) ali Črnem morju in če blago prihaja po
Atlantskem oceanu ali Sueškem kanalu,
— 2 EUR/t, če se pristanišče raztovarjanja nahaja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki
Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka ter če blago prihaja v Unijo po Atlantskem oceanu.
(2) Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če izpolnjuje pogoje iz člena 3 Uredbe (EU) št. 642/2010.
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PRILOGA II
Podatki za izračun dajatev iz Priloge I
1.11.2013-14.11.2013
1. Povprečje za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010:
(EUR/t)
Navadna
pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica,
visokokakovostna

Trda pšenica,
srednjekakovo
stna (2)

Trda pšenica,
nizkokakovo
stna (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

208,10

125,00

—

—

—

Cena FOB ZDA

—

—

223,68

213,68

193,68

Premija za Zaliv

—

27,25

—

—

—

38,02

—

—

—

—

Borza
Kotacija

Premija za Velika jezera

(1) Pozitivna premija 14 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).
(2) Negativna premija 10 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).
(3) Negativna premija 30 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

2. Povprečje za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010:
Prevozni stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam:

18,22 EUR/t

Prevozni stroški: Velika jezera–Rotterdam:

50,75 EUR/t

16.11.2013

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/15

SKLEPI
SKLEP SVETA 2013/659/SZVP
z dne 15. novembra 2013
o spremembi Sklepa 2010/231/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29
Pogodbe,

(b) dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu
sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali
posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne
in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško
dejavnostjo izključno za podporo ali uporabo s strani
misije Afriške unije v Somaliji (AMISOM);

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. aprila 2010 sprejel Sklep 2010/231/SZVP (1)
o omejevalnih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi
Skupnega stališča 2009/138/SZVP.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 24. julija 2013
sprejel Resolucijo 2111 (2013), s katero je spremenil
embargo na orožje, uveden na podlagi odstavka 5 Reso
lucije 733 (1992) ter dopolnjen z odstavkoma 1 in 2
Resolucije 1425 (2002), odstavkom 12 Resolucije
1846/2008), odstavkom 11 Resolucije 1851 (2008) in
odstavki 33 do 38 Resolucije 2093 (2013).

Sklep 2010/231/SZVP
spremeniti –

(3)

bi

bilo

treba

ustrezno

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sklep 2010/231/SZVP se spremeni:

1. Člen 1(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.

(c) dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu
sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali
posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne
in druge pomoči izključno za podporo ali uporabo s
strani strateških partnerjev AMISOM, ki izvajajo dejav
nosti izključno v okviru strateškega koncepta Afriške
unije z dne 5. januarja 2012, (ali naslednjih strateških
konceptov AU) ter v sodelovanju in ob usklajevanju z
AMISOM;

(d) dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu
sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali
posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne
in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško
dejavnostjo izključno za podporo ali uporabo s strani
misije Evropske unije za usposabljanje (EUTM) v Soma
liji;

(e) dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu
sorodnih materialov vseh vrst izključno za uporabo s
strani držav članic ali mednarodnih, regionalnih in
podregionalnih organizacij, ki izvajajo ukrepe za zati
ranje piratstva in oboroženih ropov na morju ob obali
Somalije, na zahtevo zvezne vlade Somalije, o kateri je
uradno obvestila generalnega sekretarja, in pod pogojem,
da so vsi izvedeni ukrepi v skladu z veljavnim
mednarodnim humanitarnim pravom in pravom člove
kovih pravic;

Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za:

(a) dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu
sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali
posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne
in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško
dejavnostjo izključno za podporo ali uporabo s strani
osebja Združenih narodov, vključno z misijo Združenih
narodov za pomoč v Somaliji (UNSOM);
(1) UL L 105, 27.4.2010, str. 17.

(f) dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu
sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali
posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne
in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško
dejavnostjo izključno za razvoj varnostnih sil zvezne
vlade Somalije in za zagotavljanje varnosti za prebivalce
Somalije, razen v zvezi z dobavo predmetov iz Priloge II,
kolikor je bil Odbor za sankcije o tem uradno obveščen
vsaj pet dni vnaprej v skladu z odstavkoma 14 in 15
RVSZN 2111 (2013) ter, če je ustrezno, kot je določeno
v odstavku 4 tega člena;
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(g) dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu
sorodnih materialov vseh vrst iz Priloge II zvezni vladi
Somalije po predhodni odobritvi s strani Odbora za
sankcije za vsak primer posebej;
(h) dobavo, prodajo ali posredovanje zaščitnih oblačil,
vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki
jih zgolj za osebno uporabo v Somalijo začasno izvozi
osebje Združenih narodov, predstavniki medijev ter
delavci na področju človekoljubne in razvojne pomoči
in njihovo spremno osebje;
(i) dobavo, prodajo ali posredovanje nesmrtonosne vojaške
opreme, namenjene izključno človekoljubni ali zaščitni
rabi, o čemer država dobaviteljica, mednarodna, regio
nalna ali podregionalna organizacija zgolj informativno
pet dni vnaprej uradno obvesti Odbor za sankcije;
(j) dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu
sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali
posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne
in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško
dejavnostjo s strani držav članic ali mednarodnih, regio
nalnih in podregionalnih organizacij, namenjenih

16.11.2013

izključno pomoči pri razvoju institucij na varnostnem
področju v Somaliji, če Odbor v petih delovnih dneh
od prejema uradnega obvestila o kakršni koli takšni
pomoči s strani države dobaviteljice, mednarodne, regio
nalne ali podregionalne organizacije ne sprejme odklo
nilne odločitve.“
2. Naslov Priloge II se nadomesti z naslednjim:
„Seznam predmetov iz točk (f) in (g) člena 1(3)“.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

V Bruslju, 15. novembra 2013
Za Svet
Predsednik
R. ŠADŽIUS

16.11.2013
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SKLEP SVETA 2013/660/SZVP
z dne 15. novembra 2013
o spremembi Sklepa 2012/389/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih
zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28,
člena 42(4) ter člena 43(2) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 16. julija 2012 sprejel Sklep 2012/389/SZVP (1).
Navedeni sklep preneha veljati 15. julija 2014.

(2)

Svet je 9. julija 2013 sprejel Sklep 2013/367/SZVP (2), ki
je spremenil Sklep 2012/389/SZVP in podaljšal obdobje,
na katerega se nanaša referenčni finančni znesek, do
15. novembra 2013.

(3)

Sklep 2012/389/SZVP bi bilo treba spremeniti, da se
določi nov referenčni finančni znesek za obdobje od
16. novembra 2013 do 15. julija 2014.

(4)

EUCAP NESTOR se bo izvajala v razmerah, ki se lahko
poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega
delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

(1) Sklep Sveta 2012/389/SZVP z dne 16. julija 2012 o misiji Evropske
unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afri
škega roga (EUCAP NESTOR) (UL L 187, 17.7.2012, str. 40).
(2) Sklep Sveta 2013/367/SZVP z dne 9. julija 2013 o spremembi
Sklepa 2012/389/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev regio
nalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP
NESTOR) (UL L 189, 10.7.2013, str. 12).

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Člen 13(1) Sklepa 2012/389/SZVP se nadomesti z naslednjim
besedilom:
„1.
Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, pove
zanih z EUCAP NESTOR, za obdobje od 16. julija 2012 do
15. novembra 2013 znaša 22 880 000 EUR.
Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z
EUCAP NESTOR, za obdobje od 16. novembra 2013 do
15. julija 2014 znaša 11 950 000 EUR.“
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. novembra 2013
Za Svet
Predsednik
R. ŠADŽIUS
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SKLEP SVETA 2013/661/SZVP
z dne 15. novembra 2013
o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu
obrazložitev, ki zadevajo vsakega od njih, znova uvrstiti
na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni
ukrepi.

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29
Pogodbe,

(4)

Na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omeje
valni ukrepi, bi bilo treba dodati še en subjekt, obenem
pa bi bilo treba spremeniti podatke za ugotavljanje isto
vetnosti v zvezi z nekim drugim subjektom, za katerega
veljajo omejevalni ukrepi.

(5)

Qualitest FZE v skladu s sodbo Splošnega sodišča v
zadevi T-421/11 (10) ni uvrščen na seznam oseb in
subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge
II k Sklepu 2010/413/SZVP –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija
2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skup
nega stališča 2007/140/SZVP (1) in zlasti člena 23(2) Sklepa,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Svet je 26. julija 2010 sprejel Sklep 2010/413/SZVP o
omejevalnih ukrepih proti Iranu.
Splošno sodišče Evropske unije je s sodbami z dne
6. septembra 2013 v zadevah T-493/10 (2), T-4/11 in
T-5/11 (3), T-12/11 (4), T-13/11 (5), T-24/11 (6), T-42/12
in T-181/12 (7), T-57/12 (8) in T-110/12 (9) razveljavilo
sklepe Sveta, na podlagi katerih so Persia International
Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insu
rance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran,
Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC in Iranian Offs
hore Engineering & Construction Co. uvrščeni na seznam
oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz
Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Priloga II k Sklepu 2010/413/SZVP se spremeni, kot je dolo
čeno v Prilogi k temu sklepu.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

V Bruslju, 15. novembra 2013
(3)

Subjekte Persia International Bank plc, Export Develop
ment Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank
Iran, Bank Refah Kargaran, Naserja Batenija, Good Luck
Shipping LLC in Iranian Offshore Engineering &
Construction Co. bi bilo treba na podlagi novih

(1) UL L 195, 27.7.2010, str. 39.
(2) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevi T-493/10 Persia Interna
tional Bank plc proti Svetu Evropske unije.
(3) Sodba z dne 6. septembra 2013 v skupnih zadevah T-4/11 in T5/11 Export Development Bank of Iran proti Svetu Evropske unije.
(4) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevi T-12/11 Iran Insurance
Company proti Svetu Evropske unije.
(5) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevi T-13/11 Post Bank Iran
proti Svetu Evropske unije.
(6) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevi T-24/11 Bank Refah
Kargaran proti Svetu Evropske unije.
(7) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevah T-42/12 in T-181/12
Naser Bateni proti Svetu Evropske unije.
(8) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevi T-57/12 Good Luck Ship
ping LLC proti Svetu Evropske unije.
(9) Sodba z dne 6. septembra 2013 v zadevi T-110/12 Iranian Offshore
Engineering & Construction Co. proti Svetu Evropske unije.

Za Svet
Predsednik
R. ŠADŽIUS

(10) Sodba z dne 5. decembra 2012 v zadevi T-421/11 Qualitest FZE
proti Svetu Evropske unije.
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PRILOGA
I. Na seznam iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP se dodajo naslednje osebe in subjekti
I. Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami, ter osebe in
subjekti, ki podpirajo iransko vlado
B. Subjekti
Naziv

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Post Bank of Iran
(alias Post Bank
Iran, Post Bank)

237, Motahari Ave., Teheran, Iran
1587618118;
spletno mesto: www.postbank.ir

16.11.2013
Družba v večinski lasti
iranske vlade, ki iranski vladi
zagotavlja finančno podpo
ro.

2.

Iran Insurance
Company (alias
Bimeh Iran)

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

Družba v lasti vlade, ki
iranski vladi zagotavlja
finančno podporo.

16.11.2013

3.

Export Develop
ment Bank of Iran
(EDBI) (vključno z
vsemi podružni
cami in hčerin
skimi družbami)

Export Development Building, 21th floor,
Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave,
Teheran – Iran, 15138-35711 next to the
15th Alley, Bokharest Street, Argentina
Square, Teheran, Iran; Tose’e Tower,
corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave.,
Argentine Square, Teheran, Iran; No. 129,
21 ’s Khaled Eslamboli, No. 1 Building,
Teheran, Iran; številka trgovinskega regi
stra: 86936 (Iran)

Družba v lasti vlade, ki
iranski vladi zagotavlja
finančno podporo.

16.11.2013

4.

Persia Interna
tional Bank Plc

6 Lothbury, London Post Code: EC2R
7HH, Združeno kraljestvo

16.11.2013
Subjekt v lasti subjektov
Bank Mellat in Bank Tejarat,
uvrščenih na seznam.

5.

Iranian Offshore
Engineering &
Construction Co
(IOEC)

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

Pomemben subjekt v ener
getskem sektorju, ki iranski
vladi zagotavlja precejšnje
dohodke. IOEC v tej vlogi
iranski vladi zagotavlja
finančno in logistično
podporo.

1.

ali No.52 North Kheradmand Avenue
(Corner of 6th Alley) Teheran, IRAN;
spletno mesto: http://www.ioec.com/

6.

Bank Refah
Kargaran
(alias Bank Refah)

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave.,
Vanak Sq., Teheran, Postal Code 19917,
Iran;
SWIFT: REF AIRTH

16.11.2013

Ta subjekt zagotavlja
16.11.2013
podporo iranski vladi. Je v
94-odstotni lasti Iranian
Social Security Organisation,
ki je pod nadzorom iranske
vlade in opravlja bančne
storitve za ministrstva.
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III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
A. Osebe
Ime

1.

Naser Bateni

Podatki za ugotavljanje
istovetnosti

Rojen 16.12.1962,
iransko državljanstvo.

Datum
uvrstitve na
seznam

Razlogi

Posluje v imenu podjetja IRISL. Do leta 2008 je bil 16.11.2013
direktor IRISL, nato pa generalni direktor IRISL
Europe GmbH. Je generalni direktor Hanseatic
Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS), ki druž
bama Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)
in Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) – ki
sta subjekta, uvrščena na seznam, in delujeta v
imenu IRISL – kot njun generalni zastopnik
zagotavlja glavne storitve.

B. Subjekti

1.

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Good Luck Shipping
Company LLC

P.O. BOX 5562, Dubaj; ali P.O.
Box 8486, Dubaj, Združeni
arabski emirati

Good Luck Shipping Company
16.11.2013
LLC kot zastopnik za Hafize Darya
Shipping Lines (HDS Lines) v
Združenih arabskih emiratih zago
tavlja glavne storitve za subjekt
HDS Lines, ki je uvrščen na
seznam in deluje v imenu IRISL.

Poštni naslov: Schottweg 7,
22087 Hamburg, Germany;

16.11.2013
Hanseatic Trade and Trust Ship
ping GmbH (HTTS) je splošni
zastopnik družb Safiran Payam
Darya Shipping Lines (SAPID) in
Hafize Darya Shipping Lines (HDS
Lines), ki sta subjekta, za katera je
ugotovljeno, da delujeta v imenu
IRISL; Hanseatic Trade and Trust
Shipping GmbH (HTTS) kot
splošni zastopnik navedenih
subjektov zanju opravlja glavne
storitve.

(alias Good Luck
Shipping Company)

2.

Datum
uvrstitve na
seznam

Naziv

Hanseatic Trade
Trust & Shipping
(HTTS) GmbH

drugi naslov: Opp 7th Alley,
Zarafshan St, Eivanak St, Qods
Township.

Razlogi

II. Vnos za subjekt iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP se nadomesti z naslednjim vnosom
B. Subjekti

1.

Naziv

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Onerbank ZAO (alias
Onerbank ZAT,
Eftekhar Bank,
Honor Bank, Honor
bank, North Euro
pean Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, Minsk
220004, Belorusija

Razlogi

Banka s sedežem v Belorusiji, v
lasti Bank Refah Kargaran, Bank
Saderat in Bank Toseeh Saderat
Iran.

Datum
uvrstitve na
seznam

23.5.2011

16.11.2013
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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE
z dne 14. oktobra 2013
o spremembi Odločbe 2009/767/ES v zvezi z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in objavo zanesljivih
seznamov overiteljev, ki jih nadzorujejo/akreditirajo države članice
(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6543)
(Besedilo velja za EGP)

(2013/662/EU)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(4)

Da se državam članicam omogoči izvedbo potrebnih
tehničnih sprememb njihovih zanesljivih seznamov, je
primerno, da se ta sklep začne uporabljati od 1. februarja
2014.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za
direktivo o storitvah –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem
trgu (1) in zlasti člena 8(3) Direktive,

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

ob upoštevanju naslednjega:
Člen 1
(1)

(2)

(3)

Odločba Komisije 2009/767/ES z dne 16. oktobra 2009
o vzpostavitvi ukrepov za pospeševanje uporabe
postopkov po elektronski poti s pomočjo „enotnih
kontaktnih točk“ po Direktivi 2006/123/ES Evropskega
parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (2) od
držav članic zahteva, da zagotovijo informacije, potrebne
za potrjevanje naprednih elektronskih podpisov, ki teme
ljijo na kvalificiranem potrdilu. Te informacije je treba
določiti skupno z uporabo t. i. zanesljivih seznamov, ki
vsebujejo informacije o overiteljih, ki v skladu z Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne
13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski
podpis (3) javnosti izdajajo kvalificirana potrdila in ki jih
nadzorujejo/akreditirajo države članice.

Praktične izkušnje, ki so jih države članice imele z izva
janjem Odločbe 2009/767/ES, so pokazale, da je
potrebno uvesti nekatere izboljšave za povečanje koristi
zanesljivih seznamov. Poleg tega je Evropski inštitut za
telekomunikacijske standarde (ETSI) objavil nove tehnične
specifikacije za zanesljive sezname (TS 119 612), ki
temeljijo na specifikacijah, ki so trenutno vključene v
Prilogo k Odločbi in ki hkrati uvajajo številne izboljšave
že obstoječih specifikacij.

Odločbo 2009/767/ES bi zato bilo treba spremeniti, da
bi se nanašala na tehnične specifikacije ETSI 119 612 in
vsebovala potrebne spremembe za izboljšanje in olajšanje
izvajanja in uporabe zanesljivih seznamov.

(1) UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
(2) UL L 274, 20.10.2009, str. 36.
(3) UL L 13, 19.1.2000, str. 12.

Spremembe Odločbe 2009/767/ES
Odločba 2009/767/ES se spremeni:

1. člen 2 se spremeni:

(a) odstavki 1, 2 in 2a se nadomestijo z naslednjim:

„1.
Vsaka država članica v skladu s tehničnimi speci
fikacijami iz Priloge vzpostavi, vzdržuje in objavi ,zane
sljivi seznam‘, ki vsebuje najmanj informacije v zvezi z
overitelji, ki izdajajo kvalificirana potrdila javnosti in so
nadzorovani/akreditirani s strani države.

2.
Države članice v skladu s specifikacijami iz Priloge
vzpostavijo in objavijo zanesljivi seznam v obliki,
primerni za strojno obdelavo. Če se država članica
odloči, da objavi zanesljivi seznam v berljivi obliki,
mora biti navedena oblika v skladu s specifikacijami iz
Priloge.

2a.
Države članice elektronsko podpišejo zanesljivi
seznam v obliki, primerni za strojno obdelavo, da se
zagotovi njegova avtentičnost in celovitost. Če država
članica objavi zanesljivi seznam v berljivi obliki, zago
tovi, da ta oblika zanesljivega seznama vsebuje iste
podatke kot oblika, primerna za strojno obdelavo, ter
jo podpiše elektronsko z istim potrdilom, ki se uporablja
za obliko, primerno za strojno obdelavo.“;
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(b) vstavi se odstavek 2b:
„2b.
Države članice zagotovijo, da je zanesljivi seznam
v obliki, primerni za strojno obdelavo, kadar koli, brez
prekinitev, razen ko se opravlja vzdrževanje, dostopen na
lokaciji, kjer je objavljen.“;
(c) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:
„3.
Države članice Komisiji sporočijo naslednje infor
macije:
(a) organe, odgovorne za vzpostavitev, vzdrževanje in
objavo zanesljivega seznama v obliki, primerni za
strojno obdelavo;
(b) lokacije, kjer je zanesljivi seznam objavljen v obliki,
primerni za strojno obdelavo;
(c) dve ali več potrdil javnih ključev upravljavcev shem z
izmeničnimi obdobji veljavnosti vsaj tri mesece, ki
ustrezajo zasebnim ključem, ki se lahko uporabijo
za elektronsko podpisovanje zanesljivega seznama v
obliki, primerni za strojno obdelavo;
(d) vse spremembe informacij v točkah (a), (b) in (c).“;

16.11.2013

(d) vstavi se naslednji odstavek 3a:
„3a.
Če država članica objavi zanesljivi seznam v
berljivi obliki, se informacije iz odstavka 3 sporočijo
tudi za berljivo obliko.“;
2. Priloga se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.
Člen 2
Uporaba
Ta sklep se uporablja od 1. februarja 2014.
Člen 3
Naslovniki
Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. oktobra 2013
Za Komisijo
Michel BARNIER

Član Komisije
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PRILOGA
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA SKUPNI MODEL ZA „ZANESLJIVI SEZNAM NADZOROVANIH/
AKREDITIRANIH OVERITELJEV“
SPLOŠNA PRIPOROČILA
1. Uvod
Namen skupnega modela za „Zanesljivi seznam nadzorovanih/akreditiranih overiteljev“ držav članic je vzpostaviti skupen
način, na katerega vsaka država članica zagotovi informacije o statusu nadzora/akreditacije storitev overjanja s strani
overiteljev (1), ki jih država članica nadzoruje/akreditira zaradi skladnosti z zadevnimi določbami Direktive 1999/93/ES.
To vključuje zagotavljanje preteklih informacij o statusu nadzora/akreditacije nadzorovanih/akreditiranih storitev overjanja.

Te informacije so namenjene predvsem podpori potrjevanja kvalificiranih elektronskih podpisov (QES) in naprednih
elektronskih podpisov (AdES) (2), ki temeljijo na kvalificiranem potrdilu (3) (4).

Obvezne informacije na zanesljivem seznamu morajo zajemati najmanj informacije o nadzorovanih/akreditiranih overite
ljih (CSP), ki izdajajo kvalificirana potrdila (QC) (5) v skladu z določbami iz Direktive 1999/93/ES (člen 3(2) in (3) ter člen
7(1)(a)), vključno, kadar te niso del kvalificiranega potrdila, z informacijami o kvalificiranih potrdilih, ki podpirajo
elektronski podpis, in o tem, ali je podpis oblikovan z napravo za varno tvorjenje podpisa (SSCD) (6).

V zanesljivi seznam je na nacionalni ravni mogoče prostovoljno vključiti dodatne informacije o drugih nadzorovanih/
akreditiranih CSP, ki ne izdajajo kvalificiranih potrdil, ampak zagotavljajo storitve, povezane z elektronskimi podpisi (npr.
CSP, ki zagotavljajo storitve časovnega žigosanja in izdajajo žetone časovnega žiga, CSP, ki izdajajo nekvalificirana
potrdila, itd.), pod pogojem, da so akreditirani/nadzorovani na isti način kot CSP, ki izdajajo kvalificirana potrdila, ali
so odobreni v skladu z drugačno nacionalno shemo potrjevanja. Nacionalne sheme potrjevanja se lahko v nekaterih
državah članicah razlikujejo od sistema nadzora in shem prostovoljne akreditacije, ki se uporabljajo za CSP, ki izdajajo
QC, v zvezi z veljavnimi zahtevami in/ali pristojno organizacijo. Izraza „akreditiran“ in/ali „nadzorovan“ v teh specifika
cijah zajemata tudi nacionalne sheme potrjevanja, vendar bodo države članice vnesle dodatne informacije o naravi vsake
take nacionalne sheme v svoje zanesljive sezname, ki bodo dodale tudi pojasnitev o morebitnih razlikah s shemami
nadzora/akreditacije, ki se uporabljajo za CSP, ki izdajajo QC.

Skupni model temelji na specifikacijah ETSI TS 119 612 v1.1.1 (7) (v nadaljnjem besedilu: ETSI TS 119 612), ki
obravnavajo vzpostavitev, objavo, lokacijo, dostop, avtentifikacijo in zaupanje v take sezname.

2. Struktura skupnega modela za zanesljivi seznam
Skupni model za zanesljivi seznam države članice temelji na specifikacijah ETSI TS 119 612 za naslednje kategorije
informacij:

1. oznaka zanesljivega seznama, ki olajša identifikacijo zanesljivega seznama med elektronskim iskanjem;

2. informacije o zanesljivem seznamu in shemi izdajanja;

3. niz polj z jasnimi identifikacijskimi informacijami o vsakem nadzorovanem/akreditiranem CSP v shemi (ta niz je
neobvezen, tj. če se ne uporablja, se seznam šteje za praznega, kar pomeni, da CSP v povezani državi članici niso
nadzorovani ali akreditirani v okviru zanesljivega seznama);

4. za vsakega CSP na seznamu se zagotovijo podatki o njegovih posebnih varnih storitvah in trenutni status, s katerim je
vpisan v zanesljivi seznam, v obliki niza polj, ki jasno identificirajo nadzorovane/akreditirane storitve overjanja s strani
CSP in njihov trenutni status (ta niz mora imeti najmanj en vnos);
(1)
(2)
(3)
(4)

Kot je opredeljeno v členu 2(11) Direktive 1999/93/ES.
Kot je opredeljeno v členu 2(2) Direktive 1999/93/ES.
Za napredni elektronski podpis (AdES), ki temelji na kvalificiranem potrdilu, se v nadaljevanju uporablja kratica „AdESQC“.
Treba je opozoriti, da obstaja več elektronskih storitev, ki temeljijo na enostavnem AdES, katerih čezmejna uporaba bi bila prav tako
pospešena, pod pogojem, da so podporne storitve overjanja (npr. izdajanje nekvalificiranih potrdil) del nadzorovanih/akreditiranih
storitev, ki jih država članica vključi v prostovoljni del informacij v zanesljivem seznamu.
5
( ) Kot je opredeljeno v členu 2(10) Direktive 1999/93/ES.
6
( ) Kot je opredeljeno v členu 2(6) Direktive 1999/93/ES.
(7) ETSI TS 119 612 v1.1.1 (2013-06) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trusted Lists.
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5. za vsako nadzorovano/akreditirano storitev overjanja na seznamu pa po potrebi pretekle informacije o statusu;
6. podpis, ki se uporablja na zanesljivem seznamu.
V zvezi s CSP, ki izdaja QC, mora struktura zanesljivega seznama, zlasti informacije o storitvah (kakor je navedeno v točki
4 zgoraj), omogočiti, da dodatne informacije v polju „Service information extentions“ pokrijejo primere, ko v kvalifici
ranem potrdilu ni na voljo dovolj informacij o „kvalificiranem“ statusu v obliki, primerni za strojno obdelavo, morebitni
podpori SSCD in zlasti za obravnavo dodatnega dejstva, da večina (komercialnih) CSP uporablja enega kvalificiranega
overitelja potrdila (CA) za izdajo več vrst potrdil končnim subjektom, tako kvalificiranih kot nekvalificiranih.
V zvezi z izdajo potrdil s strani CA je število vnosov storitev na seznamu za overitelje (CSP) mogoče zmanjšati, kadar
obstaja ena ali več storitev višjih CA znotraj overiteljeve infrastrukture javnega ključa (PKI) (npr. v hierarhiji CA od
korenskih CA do številnih CA, ki izdajajo QC), pri čemer so navedene storitve takih višjih CA in ne storitve CA, ki
izdajajo več vrst potrdil končnim subjektom (tj. našteti so le korenski CA za CSP). V navedenih primerih se informacije o
statusu uporabljajo za celo hierarhijo storitev CA pod navedenimi storitvami, ohraniti in zagotoviti pa je treba jasno
povezavo med storitvijo overjanja CSP, ki izdajajo QC, in nizom potrdil, namenjenih opredelitvi kot QC.
2.1 Opis informacij v vsaki kategoriji
1. O z n a k a z a n e s l j i v e g a s e z n a m a
2. I n f o r m a c i j e o z a n e s l j i v e m s e z n a m u i n s h e m i i z d a j a n j a
V to kategorijo spadajo naslednje informacije:
— identifikator različice formata zanesljivega seznama,
— zaporedna številka (številka izdaje) zanesljivega seznama,
— informacije o vrsti zanesljivega seznama (npr. za opredelitev dejstva, da ta zanesljivi seznam zagotavlja informacije o
statusu nadzora/akreditacije storitev overjanja s strani CSP, ki jih zadevna država članica nadzoruje/akreditira za
skladnost z določbami iz Direktive 1999/93/ES),
— informacije o upravljavcu sheme (imetniku) zanesljivega seznama (npr. ime, naslov, kontaktni podatki itd. za
organ države članice, ki je pristojen za pripravo, varno objavo in vzdrževanje zanesljivega seznama),
— informacije o osnovnih shemah nadzora/akreditacije, s katero je zanesljivi seznam povezan, vključno z, vendar ne
omejen na:
— državo, v kateri se uporablja,
— informacije o lokaciji ali sklic nanjo, kjer je mogoče najti informacije o shemi (model sheme, pravila, merila,
veljavna skupnost, vrsta itd.),
— obdobje hrambe (preteklih) informacij,
— obvestilo o politiki in/ali pravnem obvestilu, obveznosti, odgovornosti zanesljivega seznama,
— datum in čas izdaje zanesljivega seznama,
— naslednja načrtovana posodobitev zanesljivega seznama.
3. J a s n e i n f o r m a c i j e o i d e n t i f i k a c i j i g l e d e v s a k e g a C S P , n a d z o r o v a n e g a / a k r e d i t i r a 
nega s to shemo
Ta niz informacij vsebuje vsaj naslednje:
— ime organizacije CSP, kot se uporablja v uradnih sodnih registrih (to lahko vključuje UID organizacije CSP po praksah
držav članic),
— naslov in kontaktne podatke CSP,
— dodatne informacije o CSP, vključene neposredno ali s sklicem na lokacijo, s katere je te dodatne informacije mogoče
prenesti.
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4. Z a v s a k e g a n a v e d e n e g a C S P n i z p o l j z j a s n o i d e n t i f i k a c i j o s t o r i t v e o v e r j a n j a , k i j o
zagotavlja CSP in je nadzorovana/akreditirana v okviru Direktive 1999/93/ES
Ta sklop informacij vključuje za vsako storitev overjanja navedenega CSP najmanj naslednje:
— Service type identifier: identifikator vrste storitve overjanja (npr. identifikator, ki navaja, da je nadzorovana/akreditirana
storitev overjanja s strani overitelja (CSP) overitelj potrdila (CA), ki izdaja QC),
— Service (trade) name: (trgovsko) ime te storitve overjanja,
— Service digital identity (digitalna identiteta storitve): jasen edinstven identifikator storitve overjanja,
— Service current status: identifikator trenutnega statusa storitve overjanja,
— datum in čas začetka trenutnega statusa,
— Service information extension (razširitve informacij o storitvah), kadar je to primerno: dodatne informacije o storitvi
overjanja (npr. neposredno vključene ali vključene s sklicem na lokacijo, s katere je informacije mogoče prenesti):
informacije o opredelitvi storitve, ki jo zagotavlja upravljavec sheme, informacije o dostopu v zvezi s storitvijo,
informacije o dostopu v zvezi s storitvijo, ki jo zagotavlja CSP, in razširitve informacij o storitvah. Npr. za storitve
CA/QC, neobvezen niz terk informacij, pri čemer vsaka terka zagotavlja:
— merila, ki se uporabljajo za nadaljnjo opredelitev (filtriranje) sklopa rezultatov storitve v okviru opredeljene varne
storitve, za katero se zahtevajo/zagotovijo dodatne informacije v zvezi z navedbo podpore SSCD in/ali izdajo
pravni osebi, ter
— povezane „kvalifikatorje“, ki zagotavljajo informacije o tem, ali sklop rezultatov storitve opredeljuje potrdila, ki se
štejejo kot kvalificirana, in/ali so opredeljena kvalificirana potrdila iz te storitve podprta s SSCD, in/ali informacije
o tem, ali se takšni QC izdajajo pravnim osebam (načeloma se izdajajo fizičnim osebam).
5. Z a v s a k o n a v e d e n o s t o r i t e v o v e r j a n j a , p r e t e k l e i n f o r m a c i j e o n j e n e m s t a t u s u
6. P o d p i s , s e s t a v l j e n z a n a m e n e a v t e n t i f i k a c i j e v s e h p o l j z a n e s l j i v e g a s e z n a m a , r a z e n
sama vrednost podpisa
3. Smernice za urejanje vnosov v zanesljivem seznamu
3.1 Informacije o statusu nadzorovanih/akreditiranih storitev overjanja in overiteljih na enem seznamu
Zanesljivi seznam države članice je opredeljen kot „seznam statusov nadzora/akreditacije storitev overjanja s strani
overiteljev, ki jih zadevna država članica nadzoruje/akreditira za skladnost z zadevnimi določbami Direktive 1999/93/ES“.
Države članice morajo ta zanesljivi seznam uporabljati kot enoten instrument, da zagotovijo informacije o statusu
nadzora/akreditacije storitev overjanja in o overiteljih:
— vse overitelje, kot so opredeljeni v členu 2(11) Direktive 1999/93/ES, tj. „subjekt, fizična ali pravna oseba, ki izdaja
potrdila ali opravlja druge storitve v zvezi z elektronskim podpisom“,
— ki so nadzorovani/akreditirani za skladnost z zadevnimi določbami iz Direktive 1999/93/ES.
Pri obravnavi opredelitev in določb iz Direktive 1999/93/ES, zlasti v zvezi z zadevnimi overitelji (CSP) in njihovimi
sistemi nadzora/prostovoljne akreditacije, je mogoče razlikovati med dvema skupinama overiteljev, in sicer overitelji, ki
izdajajo kvalificirana potrdila javnosti (CSPQC), in overitelji, ki ne izdajajo kvalificiranih potrdil javnosti, temveč zagota
vljajo „druge (pomožne) storitve, povezane z elektronskimi podpisi“:
— CSP, ki izdajajo QC:
— Nadzorovati jih mora tista država članica, v kateri imajo sedež (če imajo sedež v državi članici EU), in so lahko
akreditirani tudi za skladnost z določbami iz Direktive 1999/93/ES, vključno z zahtevami iz Priloge I (zahteve za
kvalificirana potrdila) in zahtevami Priloge II (zahteve za CSP, ki izdajajo QC). CSP, ki izdajajo QC in so
akreditirani v državi članici, morajo še vedno spadati v ustrezen sistem nadzora te države članice, razen če nimajo
sedeža v tej državi članici.
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— Veljavni sistem „nadzora“ (oziroma sistem „prostovoljne akreditacije“) je opredeljen in mora izpolnjevati ustrezne
zahteve Direktive 1999/93/ES, zlasti zahteve v členu 3(3), členu 8(1) in členu 11 ter uvodni izjavi 13 (oziroma
členu 2(13), členu 3(2), členu 7(1)(a), členu 8(1) in členu 11 ter uvodnih izjavah 4, 11, 12 in 13).
— CPS, ki ne izdajajo QS:
— Lahko spadajo v sistem „prostovoljne akreditacije“ (kot je opredeljen v Direktivi 1999/93/ES in skladno s to
direktivo) in/ali v nacionalno opredeljeno „priznano shemo potrjevanja“, ki se izvaja na nacionalni ravni za nadzor
skladnosti z določbami iz navedene direktive in po možnosti z nacionalnimi določbami v zvezi z zagotavljanjem
storitev overjanja (v smislu člena 2(11) Direktive 1999/93/ES).
— Nekateri fizični ali binarni (logični) objekti, ustvarjeni ali izdani kot posledica zagotavljanja storitev overjanja, so
lahko upravičeni do posebne „kvalifikacije“ na podlagi njihove skladnosti z določbami in zahtevami na nacionalni
ravni, vendar je pomen takšne „kvalifikacije“ verjetno omejen izključno na nacionalno raven.
Vsaka država članica mora vzpostaviti in vzdrževati enoten zanesljivi seznam, ki navaja status nadzora in/ali akreditacije
tistih storitev overjanja s strani overiteljev, ki jih država članica nadzoruje/akreditira. Zanesljivi seznam mora vključevati
vsaj overitelje, ki izdajajo kvalificirana potrdila. Navaja lahko tudi status drugih storitev overjanja, ki so nadzorovane ali
akreditirane po nacionalno opredeljeni shemi potrjevanja.
3.2 Enotna zbirka vrednosti statusa nadzora/akreditacije
Dejstvo, da je storitev trenutno „nadzorovana“ ali „akreditirana“, je podano s trenutnim statusom v zanesljivem seznamu.
Poleg tega je lahko „nadzorovan“ ali „akreditiran“ status pozitiven („pod nazorom“, „akreditiran“, „nadzor se ukinja“),
ukinjen („nadzor ukinjen“, „akreditacija ukinjena“) ali celo preklican („nadzor preklican“, „akreditacija preklicana“) ter se
lahko nastavi na ustrezno vrednost. V času obstoja storitve overjanja se lahko njen status spremeni iz statusa nadzora v
status akreditacije in obratno (1).
Spodnja slika 1 opisuje pričakovani tok za eno storitev overjanja med možnima statusoma nadzora/akreditacije:

(1) Npr. overitelj s sedežem v državi članici, ki zagotavlja storitve overjanja in ga na začetku nadzoruje država članica (nadzorni organ), se
lahko po določenem času odloči za prostovoljno akreditacijo za trenutno nadzorovane storitve overjanja. Nasprotno se lahko overitelj v
drugi državi članici odloči, da ne bo prenehal opravljati akreditiranih storitev overjanja, temveč da bo status akreditacije zamenjal s
statusom nadzora, npr. zaradi poslovnih in/ali gospodarskih razlogov.
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Slika 1
Pričakovani tok za eno storitev overjanja med statusoma nadzora/akreditacije

Kadar ima overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, sedež v državi članici, mora biti nadzorovan (s strani države članice, v
kateri ima sedež) in je lahko prostovoljno akreditiran. Vrednost statusa takšne storitve, ki je navedena v zanesljivem
seznamu, je lahko katera koli od zgoraj prikazanih „vrednosti trenutnega statusa“ v skladu z dejanskim statusom in jo je
treba po potrebi spremeniti v skladu z zgoraj navedenim tokom statusa. Vendar se morata statusa „akreditacija ukinjena“
in „akreditacija preklicana“ obravnavati kot vrednosti „prehodnega statusa“, kadar je ustrezni CSPQC, naveden v zane
sljivem seznamu države članice, v kateri ima sedež, saj morajo biti te storitve nadzorovane že same po sebi (tudi če niso
oziroma niso več akreditirane); kadar je ustrezni overitelj naveden (akreditiran) v drugi državi članici in ne v državi članici,
v kateri ima sedež, se te vrednosti lahko štejejo za končne vrednosti.

Zahteva se, da države članice, ki vzpostavljajo ali so vzpostavile nacionalne opredeljene „priznane sheme potrjevanja“,
uvedene na nacionalni ravni za nadzor skladnosti storitev overiteljev, ki ne izdajajo kvalificiranih potrdil, z določbami iz
Direktive 1999/93/ES in z morebitnimi nacionalnimi določbami v zvezi z zagotavljanjem storitev overjanja (v smislu
člena 2(11) Direktive 1999/93/ES), razvrstijo takšne sheme potrjevanja v naslednji kategoriji:

— „prostovoljna akreditacija“, kot je opredeljena in urejena v Direktivi 1999/93/ES (člen 2(13), člen 3(2), člen 7(1)(a),
člen 8(1), člen 11 ter uvodne izjave 4, 11, 12 in 13),

— „nadzor“, kot ga zahteva Direktiva 1999/93/ES ter se izvaja z nacionalnimi določbami in zahtevami v skladu z
nacionalno zakonodajo.

Overitelj, ki ne izdaja kvalificiranih potrdil, je lahko nadzorovan ali prostovoljno akreditiran. Vrednost statusa takšne
storitve, ki je navedena v zanesljivem seznamu, je lahko katera koli od zgoraj prikazanih „vrednosti trenutnega statusa“
(glej sliko 1) v skladu z dejanskim statusom in jo je treba po potrebi prilagoditi v skladu z zgoraj navedenim tokom
statusa.

Zanesljivi seznam mora vsebovati informacije o osnovni shemi nadzora/akreditacije, zlasti:
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— informacije o sistemu nadzora, ki velja za katerega koli CSPQC,

— informacije, kadar je to primerno, o nacionalni „shemi prostovoljne akreditacije“, ki velja za kateri koli CSPQC,

— informacije, kadar je to primerno, o sistemu nadzora, ki velja za katerega koli CSP, ki ne izdaja QC,

— informacije, kadar je to primerno, o nacionalni „shemi prostovoljne akreditacije“, ki velja za katerega koli CSP, ki ne
izdaja QC.

Zadnja dva niza informacij sta izjemno pomembna za to, da stranke ocenijo raven kakovosti in varnosti takšnih sistemov
nadzora/akreditacije, ki na nacionalni ravni veljajo za CSP, ki ne izdajajo QC. Če je v zanesljivem seznamu podana
informacija o statusu nadzora/akreditacije v zvezi s storitvami overiteljev, ki ne izdajajo kvalificiranih potrdil, se zgoraj
navedeni nizi informacij vključijo v zanesljivi seznam s pomočjo „Scheme information URI“ (klavzula 5.3.7 – informacije,
ki jih zagotovijo države članice), „Scheme type/community/rules“ (klavzula 5.3.9 – s pomočjo besedila, ki je enako za vse
države članice, in neobveznih posebnih informacij, ki jih zagotovi država članica) in „TSL policy/legal notice“ (klavzula
5.3.11 – besedilo, ki je enako za vse države članice s sklicevanjem na Direktivo 1999/93/ES, skupaj z možnostjo za vsako
državo članico, da doda besedilo/sklice, specifične za državo članico).

Dodatne informacije o „kvalifikaciji“, opredeljene na ravni nacionalnih sistemov nadzora/akreditacije za CSP, ki ne izdajajo
QC, se lahko zagotovijo na ravni storitve, če je to primerno in potrebno (npr. za razlikovanje med več ravnmi kakovosti/
varnosti), s pomočjo razširitve „additionalServiceInformation“ (klavzula 5.5.9.4) kot dela „Service information extension“
(klavzula 5.5.9). Dodatne informacije o ustreznih tehničnih specifikacijah so navedene v podrobnih specifikacijah v
poglavju I.

Čeprav so lahko za nadzor in akreditacijo storitev overjanja pristojni različni organi države članice, se pričakuje, da bo za
posamezno storitev overjanja uporabljen samo en vnos in da bo njen status nadzora/akreditacije posodobljen v skladu s
tem.

3.3 Vnosi v zanesljivi seznam, ki so namenjeni olajšanju potrjevanja QES in AdESQC
Najpomembnejši del priprave zanesljivega seznama je vzpostavitev obveznega dela zanesljivega seznama, in sicer
„seznama storitev“ po CSP, ki izdajajo QC, da se pravilno odrazi natančno stanje storitve overjanja vsakega CSP, ki
izdaja QC, in da se zagotovi, da so informacije, posredovane pri vsakem vnosu, zadostne za olajšanje potrjevanja QES in
AdESQC (ko so združene z vsebino kvalificiranega potrdila končnega subjekta, ki ga izda overitelj po storitvi overjanja,
navedeni v tem vnosu).

Zahtevane informacije lahko poleg informacij o digitalni identiteti storitve („Sdi“) posameznega (korenskega) CA vklju
čujejo tudi druge informacije, zlasti informacije, ki opredeljujejo status QC izdanih potrdil, ki jih je izdal overitelj potrdila
(CA), in informacije o tem, ali so bili podprti podpisi tvorjeni s SSCD. Organ v državi članici, ki je imenovan za
vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje zanesljivega seznama, mora zato upoštevati trenutni profil in vsebino potrdila v
vsakem izdanem kvalificiranem potrdilu, po overiteljih, ki izdajajo kvalificirana potrdila (CSPQC), vključenih v zanesljivi
seznam.

Najbolje bi bilo, da bi vsako izdano kvalificirano potrdilo vsebovalo s strani ETSI opredeljeno izjavo QcCompliance (1),
kadar naj bi šlo za QC, in da bi vključevalo s strani ETSI opredeljeno izjavo QcSSCD, kadar naj bi bilo podprto s SSCD za
ustvarjanje e-podpisov, in/ali da bi vsako izdano kvalificirano potrdilo vključevalo eno od identifikacijskih oznak (OID)
politike potrdila QCP/QCP+, opredeljeno v ETSI EN 319 411-2 (2). Ker so overitelji, ki izdajajo kvalificirana potrdila, za
sklice uporabljali različne standarde, ker so bili ti standardi zelo različno tolmačeni ter ker ni bilo zadostne ozaveščenosti
o obstoju in prednostnih razvrstitev nekaterih normativnih tehničnih specifikacij ali standardov, je prišlo do razlik v
dejanski vsebini trenutno izdanih QC (npr. uporaba oziroma neuporaba s strani ETSI opredeljenih izjav QC), kar pa
posledično strankam prejemnicam preprečuje, da bi se zanesle na potrdilo podpisnika (in povezano verigo/pot) za oceno,
vsaj v strojno berljivi obliki, ali je potrdilo, ki podpira e-podpis, kvalificirano potrdilo in ali je povezano s SSCD, s katero
je bil e-podpis ustvarjen.
(1) Glej ETSI EN 319 412-5 (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Profiles for Trust Service Providers issuing certificates; Del 5: Extension
for Qualified Certificate profile) za opredelitev takšne izjave.
(2) ETSI EN 319 411-2 – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates;
Del 2: Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates.
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Vnašanje informacij, navedenih v polju za vnos storitev v zanesljivem seznamu „Service information extensions“ („Sie“), v
polja „Service type identifier“ („Sti“), „Service name“ („Sn“) in „Service digital identity“ („Sdi“) omogoča, da se v celoti določi
posebna vrsta kvalificiranega potrdila, ki ga je izdal na seznamu naveden overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, in da
zagotovi informacije o tem, ali je to potrdilo podprto s SSCD (če tega podatka ni v izdanem QC). S tem vnosom je seveda
povezana posebna informacija o trenutnem stanju storitve („Service current status“ ali „Scs“). To je prikazano na spodnji
sliki 2.

Navedba storitve zgolj z navedbo „Sdi“ (korenskega) CA bi pomenila, da je zagotovljeno (s strani overitelja, ki izdaja
kvalificirana potrdila, in tudi s strani organa nadzora/akreditacije, ki je odgovoren za nadzor/akreditacijo tega overitelja),
da vsako potrdilo končnega subjekta, izdano po tem (korenskem) CA (hierarhija), vsebuje dovolj opredeljenih informacij
ETSI v obliki, primerni za strojno obdelavo, da se oceni, ali gre za kvalificirano potrdilo in ali ga podpira SSCD. Če ta
trditev ne drži (npr. kvalificirano potrdilo ne vsebuje standardizirane navedbe ETSI v obliki, primerni za strojno obdelavo,
o tem, ali je podprto s SSCD), je mogoče zgolj z navedbo „Sdi“ tega (korenskega) CA domnevati samo, da kvalificirana
potrdila, izdana po tej (korenski) CA hierarhiji, niso podprta s SSCD. Da se kvalificirana potrdila štejejo za podprta s
SSCD, je treba za navedbo tega dejstva uporabiti „Sie“ (to tudi pomeni, da to potrjuje overitelj, ki izdaja kvalificirana
potrdila in ga nadzoruje/akreditira organ nadzora oziroma akreditacije).

Slika 2
Vnos storitve za CSP, navedenega na zanesljivem seznamu, ki izdaja QC
Splošna načela – Pravila za urejanje vnosov – Vnosi CSPQC (navedene storitve)

Veljavne tehnične specifikacije za skupni model zanesljivega seznama omogočajo uporabo kombinacije petih glavnih
delov informacij v vnosu storitve:

— identifikator vrste storitve („Service type identifier“ ali „Sti“), npr. opredeljuje CA, ki izdaja QC („CA/QC“),

— ime storitve („Service name“ ali „Sn“),

— informacija o digitalni identiteti storitve („Service digital identity“ ali „Sdi“) opredeljuje navedeno storitev, npr. javni
ključ (najmanj) za CA, ki izdaja QC,
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— za storitve CA/QC, izbirna razširitev informacij o storitvah („Service information extension“ ali „Sie“), ki omogoča
vključitev številnih posebnih, s storitvijo povezanih, informacij v zvezi s preklicem statusa preteklih potrdil, dodatnih
značilnosti kvalificiranega potrdila, prevzema enega overitelja nad drugim in drugih dodatnih informacij o storitvi. Na
primer, dodatne značilnosti kvalificiranega potrdila so predstavljene kot niz ene ali več terk, pri čemer vsaka terka
zagotavlja:

— v skladu z opredeljeno storitvijo overjanja „Sdi“ merila za nadaljnjo opredelitev (filtriranje), za katero se zahtevajo/
zagotovijo dodatne informacije v zvezi z navedbo „kvalificiranega“ statusa, podpore SSCD in/ali izdajo pravni
osebi, ter

— povezane informacije („kvalifikatorji“) o tem, ali je ta niz kvalificiranih potrdil treba šteti za „kvalificiran“, so
podprte s SSCD ali ne, oziroma ali so te povezane informacije del standardiziranega QC v obliki, primerni za
strojno obdelavo, in/ali informacije v zvezi z dejstvom, da se takšna QC izdajo pravnim osebam (načeloma se
šteje, da se izdajo samo fizičnim osebam),

— informacije o „trenutnem statusu“ za ta vnos storitve, ki zagotavljajo informacije:

— o tem, ali gre za nadzorovano ali akreditirano storitev, in

— o samem statusu nadzora/akreditacije.

3.4 Smernice za urejanje in uporabo vnosov storitev CSPQC
Splošne smernice za urejanje so:

1. Če je zagotovljeno (jamstvo, ki ga zagotovi CSPQC in nadzoruje/akreditira nadzorni organ (SB)/akreditacijski organ
(AB)), da za navedeno storitev, opredeljeno s „Sdi“, vsako QC, podprto s SSCD, vsebuje s strani ETSI opredeljeno izjavo
QcCompliance in izjavo QcSSCD in/ali identifikacijsko oznako (OID) QCP+, potem zadostuje uporaba ustreznega
„Sdi“, polje „Sie“ pa se lahko uporabi kot možna izbira in ni nujno, da vsebuje informacije o podpori SSCD.

2. Če je zagotovljeno (jamstvo, ki ga zagotovi CSPQC in nadzoruje/akreditira SB/AB), da za navedeno storitev, opredeljeno
s „Sdi“, vsako QC, ki ni podprto s SSCD, vsebuje izjavo QcCompliance in/ali QCP OID in ne vsebuje izjave QcSSCD ali
QCP + OID, potem zadostuje uporaba ustreznega „Sdi“, polje „Sie“ pa se lahko uporabi kot možna izbira in ni nujno,
da vsebuje informacije o podpori SSCD (kar pomeni, da ni podprto s SSCD).

3. Če je zagotovljeno (jamstvo, ki ga zagotovi CSPQC in nadzoruje/akreditira SB/AB), da za navedeno storitev, opredeljeno
s „Sdi“, vsako QC vsebuje izjavo QcCompliance in da se nekatera QC štejejo kot podprta s SSCD (npr. to se lahko
razlikuje glede na različne OID politike potrdila, specifične za CSP, ali druge informacije, specifične za CSP, nepo
sredno ali posredno, z možnostjo strojne obdelave ali ne), vendar NE VSEBUJE niti izjave QcSSCD niti ETSI QCP(+)
OID, potem uporaba ustreznega „Sdi“ ne zadostuje IN se v polje „Sie“ vnesejo izrecne informacije o podpori SSCD,
skupaj z morebitno razširitvijo informacij, da se opredeli zajeti niz potrdil. To zelo verjetno zahteva vključitev različnih
„vrednosti informacij o podpori SSCD“ za isti „Sdi“, če se uporablja polje „Sie“.

4. Če je zagotovljeno (jamstvo, ki ga zagotovi CSPQC in nadzoruje/akreditira SB/AB), da za navedeno storitev, opredeljeno
s „Sdi“, QC ne vsebuje izjave QcCompliance, QCP OID, izjave QcSSCD ali QCP + OID, vendar je zagotovljeno, da se
nekatera izmed teh potrdil končnih subjektov, izdana po tem „Sdi“, štejejo za QC in/ali kot podprta s SSCD (npr. to se
lahko razlikuje glede na različne OID politike potrdila, specifične za CSPQC ali druge informacije v QC, specifične za
CSPQC, neposredno ali posredno, z možnostjo strojne obdelave ali ne), potem uporaba ustreznega „Sdi“ ne zadostuje
IN je treba uporabiti polje „Sie“ za vključitev izrecnih informacij o podpori SSCD. To zelo verjetno zahteva vključitev
različnih „vrednosti informacij o podpori SSCD“ za isti „Sdi“, če se uporablja polje „Sie“.

Načeloma mora za CSP, navedenega na zanesljivem seznamu, obstajati en vnos storitve za posamezen javni ključ za
storitev overjanja CA/QC, tj. za overitelja potrdila (CA), ki (neposredno) izdaja QC. V nekaterih izjemnih okoliščinah in
skrbno nadzorovanih pogojih se lahko nadzorni organ/akreditacijski organ države članice odloči, da bo kot „Sdi“
posameznega vnosa na seznam storitev navedenega CSP uporabil javni ključ korenske ali višje ravni CA znotraj
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overiteljeve PKI (tj. v okviru overiteljeve hierarhije CA od korenskega CA do številnih CA, ki izdajajo QC), namesto da bi
navedel vse podrejene CA (tj. overitelja potrdila, ki ne izdaja neposredno QC končnim subjektom, temveč potrjuje
hierarhijo CA vse do CA, ki izdajajo QC končnim subjektom). Posledice (prednosti in slabosti) uporabe takšnega javnega
ključa korenskega CA ali višjega CA kot vrednosti „Sdi“ vnosov storitev na zanesljivi seznam morajo države članice pri
izvajanju skrbno preučiti. Poleg tega morajo države članice pri uporabi te dovoljene izjeme od splošnega načela zagotoviti
potrebno dokumentacijo za pospešitev vzpostavitve in potrditve verige overjanja. Na primer, v okviru CSPQC, ki uporablja
en korenski CA, po katerem več CA izdaja kvalificirana in nekvalificirana potrdila, vendar za katerega QC vsebujejo le
izjavo QcCompliance in ne navajajo, ali so QC podprti s SSCD, bi po zgoraj pojasnjenih pravilih zgolj navedba „Sdi“
korenskega CA pomenila, da QC, izdan po tej korenski hierarhiji CA, ni podprt s SSCD. Če obstajajo QC, ki so dejansko
podprti s SSCD, vendar nimajo izjave (v obliki, primerni za strojno obdelavo) o tem, ali je takšna podpora vključena v
potrdila, je zelo priporočljivo, da se v QC, ki se izdajo v prihodnosti, uporabi izjava QcSSCD. Medtem (dokler ne poteče
veljavnost zadnjega QC, ki ne vsebuje te informacije) pa je treba v zanesljivem seznamu uporabljati polje „Sie“ in
povezane „razširitve kvalifikacij“, in sicer, da se zagotovi filtriranje informacij za opredelitev nizov potrdil s pomočjo
posebnih OID, ki jih opredeli CSPQC in jih morebiti uporablja za razlikovanje med različnimi vrstami QC (nekateri so
podprti s SSCD, drugi pa ne), in vključno z izrecnimi „informacijami o podpori SSCD“ v zvezi s temi filtriranimi nizi
potrdil s pomočjo „kvalifikatorjev“.

Splošne smernice za uporabo aplikacij, storitev ali proizvodov za elektronsko podpisovanje, ki temeljijo na zanesljivem
seznamu v skladu s temi tehničnimi specifikacijami, so naslednje:

Vnos „CA/QC“ „Sti“ (podobno vnos CA/QC, ki je nadalje opredeljen kot „korenski CA/QC“ z uporabo „Sie“ razširitve
additionalServiceInformation)

— pomeni, da so s strani „Sdi“ opredeljenega CA (podobno v hierarhiji CA, začenši s korenskim CA, opredeljenim s
„Sdi“) vsa izdana potrdila končnim subjektom kvalificirana potrdila, pod pogojem, da je to navedeno v potrdilu z
uporabo ustreznih izjav QcStatement v obliki, primerni za strojno obdelavo (tj. QcCompliance), in/ali s strani ETSI
opredeljenih QCP(+) OID (in to zagotavlja nadzorni/akreditacijski organ, glej zgornje „splošne smernice za urejanje“).

Opomba: Če ni navedene informacije „Sie“ „razširitev kvalifikacije“ ali če potrdilo končnega subjekta, ki naj bi bilo QC,
ni nadalje opredeljeno s povezanim vnosom „Sie“ „razširitev kvalifikacije“, se točnost informacij v QC v obliki,
primerni za strojno obdelavo, nadzoruje/akreditira. To pomeni, da je uporaba (ali neuporaba) ustreznih izjav QcSta
tement (tj. QcCompliance, QcSSCD) in/ali s strani ETSI opredeljenih QCP(+) OID zagotovo v skladu s podatki, ki jih
navaja CSPQC.

— in ČE je informacija „Sie“ „razširitev kvalifikacije“ navedena, je treba poleg zgornjega pravila za razlago upoštevati tista
potrdila, ki so opredeljena s pomočjo tega vnosa „Sie“ „razširitev kvalifikacije“, ki je sestavljen po načelu niza filtrov, ki
nadalje opredeljujejo sklop potrdil, v skladu s povezanimi kvalifikatorji, ki zagotavljajo dodatne informacije o kvali
ficiranem statusu, „podpori SSCD“ in/ali „pravni osebi kot subjektu“ (npr. tista potrdila, ki vsebujejo posebno OID v
razširitvi politike potrdila in/ali ki imajo poseben vzorec „uporabe ključa“ in/ali so filtrirana s pomočjo posebne
vrednosti, ki se pojavi v določenem polju ali razširitvi potrdila, itd.). Ti kvalifikatorji so del naslednjega niza „kvali
fikatorjev“, ki se uporabljajo za zapolnitev vrzeli v informacijah ustrezne vsebine QC, in se uporabljajo:

— za navedbo podpore SSCD: „QCStatement“ pomeni opredeljene certifikate, ki so kvalificirani,

IN/ALI

— za navedbo vrste podpore SSCD:

— vrednost kvalifikatorja „QCWithSSCD“ pomeni „QC, podprt s SSCD“, ali

— vrednost kvalifikatorja „QCNoSSCD“ pomeni „QC, ki ni podprt s SSCD“, ali

— vrednost kvalifikatorja „QCSSCDStatusAsInCert“ pomeni zagotovitev, da vsak QC z informacijami o „Sdi“-„Sie“
v tem vnosu CA/QC vsebuje informacije o podpori SSCD,

IN/ALI
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— za navedbo izdaje pravni osebi:
— vrednost kvalifikatorja „QCForLegalPerson“ pomeni „potrdilo, izdano pravni osebi“.
3.5 Storitve, ki podpirajo storitve „CA/QC“, vendar niso del „CA/QC“ „Sdi“
Storitve v zvezi s statusom veljavnosti potrdil, ki so povezane s QC in za katere informacije o statusu veljavnosti potrdil
(tj. odzivi CRL in OCSP) podpiše subjekt, katerega zasebni ključ ni overjen po verigi overjanja, ki vodi do navedenih CA,
ki izdajajo QC („CA/QC“), se vključi v zanesljivi seznam tako, da se v zanesljivem seznamu navedejo storitve v zvezi s
statusom veljavnosti potrdil kot take (tj. z indikatorjem vrste storitve „OCSP/QC“ oziroma „CRL/QC“), saj se šteje, da so te
storitve lahko del nadzorovanih/akreditiranih „kvalificiranih“ storitev, povezanih z zagotavljanjem storitev overjanja QC.
Seveda je treba odzivnike OCSP ali izdajatelje CRL, katerih potrdila podpišejo CA po hierarhiji navedene storitve CA/QC,
obravnavati kot „veljavne“ in skladne z vrednostjo statusa navedene storitve CA/QC.
Podobna določba se lahko uporabi za storitve overjanja za izdajanje nekvalificiranih potrdil (vrsta storitve „CA/PKC“).
Zanesljivi seznam vključuje storitve v zvezi s statusom veljavnosti potrdil, kadar v potrdilih končnega subjekta, na katere
se nanaša storitev v zvezi s statusom veljavnosti potrdil, ni zadevne informacije o lokaciji za takšno storitev.
4. Opredelitve in kratice
Za namene tega dokumenta se uporabljajo naslednje opredelitve in kratice:
Pojem

Kratica

Opredelitev

Overitelj

CSP

Kot je opredeljen v členu 2(11) Direktive 1999/93/ES

Overitelj potrdila

CA

1. Overitelj, ki ustvari in dodeli potrdila javnega ključa, ali
2. tehnična storitev ustvarjanja potrdil, ki jo uporablja overitelj, ki ustvari in
dodeli potrdila javnega ključa.
OPOMBA: Glej klavzulo 4 EN 319 411-2 (1) za dodatno razlago koncepta
overitelj potrdila.

Overitelj potrdila, ki
izdaja kvalificirana
potrdila

CA/QC

CA, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k Direktivi 1999/93/ES in izdaja
kvalificirana potrdila, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge I k Direktivi
1999/93/ES.

Potrdilo

Potrdilo

Kot je opredeljeno v členu 2(9) Direktive 1999/93/ES.

Kvalificirano potrdilo

QC

Kot je opredeljeno v členu 2(10) Direktive 1999/93/ES.

Podpisnik

Podpisnik

Kot je opredeljen v členu 2(3) Direktive 1999/93/ES.

Nadzor

Nadzor

Nanaša se na nadzor, določen v členu 3(3) Direktive 1999/93/ES. Direktiva
1999/93/ES od držav članic zahteva, da zagotovijo ustrezen sistem, ki
omogoča nadzor overiteljev, ki imajo sedež na njihovem ozemlju in izdajajo
kvalificirana potrdila javnosti, s katerim zagotavljajo nadzor skladnosti z
določbami iz navedene direktive.

Prostovoljna akredita
cija

Akreditacija

Kot je opredeljena v členu 2(13) Direktive 1999/93/ES.

Zanesljivi seznam

TL

Označuje seznam, ki navaja status nadzora/akreditacije storitev overjanja s
strani overiteljev (CSP), ki jih zadevna država članica nadzira/akreditira zaradi
skladnosti z določbami iz Direktive 1999/93/ES.
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Pojem

Seznam statusa varnih
storitev

Kratica

TSL

Varna storitev

L 306/33

Opredelitev

Oblika podpisanega seznama, ki se uporablja kot podlaga za predstavitev
informacij o statusu varnih storitev v skladu s specifikacijami iz ETSI TS
119 612.

Storitev, ki poveča zaupanje v elektronske transakcije (običajno, vendar ne
nujno, s pomočjo kriptografskih tehnik ali ki vključuje zaupno vsebino) (ETSI
TS 119 612).
OPOMBA: Ta pojem se uporablja v širšem smislu kot storitev overjanja, ki
izdaja potrdila ali zagotavlja druge storitve v zvezi z elektronskimi podpisi.

Ponudnik varnih stori
tev

TSP

Organ, ki izvaja eno ali več varnih (elektronskih) storitev (ta izraz se uporablja
v širšem smislu kot CSP).

Žeton zaupanja varnih
storitev

TrST

Fizični ali binarni (logični) objekt, ustvarjen ali izdan kot rezultat uporabe
varne storitve. Primeri binarnih TrST so potrdila, seznami preklica potrdil
(CRL), žetoni časovnega žiga (TST) in odzivi protokola za sprotno preverjanje
statusa (OCSP).

Kvalificiran elektronski
podpis

QES

AdES, podprt s QC in ustvarjen z napravo za varno tvorjenje podpisa (SSCD),
kot je opredeljen v členu 2 Direktive 1999/93/ES.

Napreden elektronski
podpis

AdES

Kot je opredeljen v členu 2(2) Direktive 1999/93/ES.

Napredni elektronski
podpis, podprt s kvali
ficiranim potrdilom

AdESQC

Pomeni elektronski podpis, ki izpolnjuje zahteve AdES in je podprt s QC, kot
je opredeljen v členu 2 Direktive 1999/93/ES.

Naprava za varno tvor
jenje podpisa

SSCD

Kot je opredeljena v členu 2(6) Direktive 1999/93/ES.

(1) EN 319 411-2: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Del 2:
Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates.

V naslednjih poglavjih se ključne besede „MORA“ „NE SME“, „ZAHTEVA“, „PRIPOROČA“, „LAHKO“, in „NEOBVEZNO“
tolmačijo, kot je navedeno v RFC 2119 (1).
POGLAVJE I
PODROBNE SPECIFIKACIJE ZA SKUPNI MODEL ZA „ZANESLJIVI SEZNAM NADZOROVANIH/AKREDITI
RANIH OVERITELJEV“
Te specifikacije temeljijo na specifikacijah in priporočilih iz ETSI TS 119 612 v1.1.1 (v nadaljnjem besedilu: ETSI TS
119 612).
Če v teh specifikacijah ni navedeno nobeno posebno priporočilo, v celoti VELJAJO priporočila iz klavzul 5 in 6 ETSI TS
119 612. Če so v teh specifikacijah navedena posebna priporočila, NADOMESTIJO ustrezna priporočila iz ETSI TS 119
612. V primeru odstopanj med temi specifikacijami in specifikacijami iz ETSI TS 119 612, VELJAJO te specifikacije.
Scheme operator name (klavzula 5.3.4)
To polje MORA BITI vključeno in v skladu s specifikacijami iz klavzule 5.3.4 ETSI TS 119 612.
(1) IETF RFC 2119: „Key words for use in RFCs to indicate Requirements Levels“.
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Država ima LAHKO ločene nadzorne in akreditacijske organe in celo dodatne organe za katere koli operativne dejavnosti.
Vsaka država članica imenuje upravljavca sheme, ki upravlja zanesljivi seznam države članice. Pričakuje se, da bodo
nadzorni organ, akreditacijski organ in upravljavec sheme (če so ti organi ločeni) imeli vsak svoje odgovornosti in
obveznosti.

Vsako stanje, ko je več organov odgovornih za nadzor, akreditacijo ali delovanje, SE kot tako dosledno odraža in
identificira v informacijah o shemi kot delu zanesljivega seznama, vključno z informacijami, specifičnimi za shemo,
navedenimi v „Scheme information URI“ (klavzula 5.3.7).

Scheme name (klavzula 5.3.6)
To polje MORA BITI vključeno in v skladu s specifikacijami iz klavzule 5.3.6 ETSI TS 119 612, v kateri se uporablja
naslednje ime sheme:

„EN_name_value“ = „Seznam statusov nadzora/akreditacije storitev overjanja s strani overiteljev, ki jih nadzoruje/akreditira
upravljavec sheme zadevne države članice zaradi skladnosti z zadevnimi določbami Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis“.

Scheme information URI (klavzula 5.3.7)
To polje MORA BITI vključeno in v skladu s specifikacijami iz klavzule 5.3.7 ETSI TS 119 612, v kateri „ustrezne
informacije o shemi“ ZAJEMAJO najmanj:

— uvodne informacije, ki so skupne vsem državam članicam, v zvezi z obsegom in okvirom zanesljivega seznama ter z
osnovnimi shemami nadzora/akreditacije. Skupno besedilo je spodnje besedilo, v katerem se niz črk „[ime zadevne
države članice]“ NADOMESTI z imenom zadevne države članice:

„Ta seznam je ‚Zanesljivi seznam nadzorovanih/akreditiranih overiteljev‘, ki zagotavlja informacije o statusu nadzora/
akreditiranja storitev overjanja s strani overiteljev (CSP), ki jih nadzira/akreditira [ime zadevne države članice] zaradi
skladnosti z zadevnimi določbami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o
okviru Skupnosti za elektronski podpis.

Zanesljivi seznam mora:

— navajati in zagotoviti zanesljive informacije o statusu nadzora/akreditiranja storitev overjanja s strani overiteljev
(CSP), ki jih nadzira/akreditira [ime zadevne države članice] za skladnost z zadevnimi določbami Direktive
1999/93/ES,

— omogočati varno potrjevanje elektronskih podpisov, ki jih podpirajo navedene nadzorovane/akreditirane storitve
overjanja s strani navedenih CSP.

Zanesljivi seznam države članice zagotavlja najmanj informacije o nadzorovanih/akreditiranih CSP, ki izdajajo QC v
skladu z določbami iz Direktive 1999/93/ES (člen 3(2) in (3), člen 7(1)(a)), vključno, kadar te niso del QC, informacije
o QC, ki podpirajo elektronski podpis, in o tem, ali je podpis ustvarjen z napravo za varno tvorjenje podpisa.

Na tem mestu navedene CSP, ki izdajajo QC, nadzira [ime zadevne države članice], poleg tega so lahko akreditirani v
skladu z določbami iz Direktive 1999/93/ES, vključno s skladnostjo z zahtevami iz Priloge I (zahteve za QC) in
zahtevami iz Priloge II (zahteve za CSP, ki izdajajo QC). Veljavni sistem ‚nadzora‘ (oziroma sistem ‚prostovoljne
akreditacije‘) je opredeljen in mora izpolnjevati ustrezne zahteve Direktive 1999/93/ES, zlasti zahteve iz člena 3(3),
člena 8(1) in člena 11 (oziroma člena 2(13), člena 3(2), člena 7(1)(a), člena 8(1) in člena 11).

Prostovoljno se na nacionalni ravni v zanesljivi seznam vključijo dodatne informacije o drugih nadzorovanih/akredi
tiranih overiteljih, ki ne izdajajo kvalificiranih potrdil, vendar zagotavljajo storitve, povezane z elektronskimi podpisi
(npr. o overiteljih, ki zagotavljajo storitve časovnega žigosanja in izdajajo žetone časovnega žiga, o overiteljih, ki
izdajajo nekvalificirana potrdila itd.).“,
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— posebne informacije o osnovnih shemah nadzora/akreditacije, zlasti (1):
— informacije o sistemu nadzora, ki velja za kateri koli CSPQC,
— informacije, kadar je to primerno, o nacionalni shemi prostovoljne akreditacije, ki velja za kateri koli CSPQC,
— informacije, kadar je to primerno, o sistemu nadzora, ki velja za kateri koli CSP, ki ne izdaja QC,
— informacije, kadar je to primerno, o nacionalni shemi prostovoljne akreditacije, ki velja za kateri koli CSP, ki ne
izdaja QC.
Te posebne informacije za vsako zgoraj navedeno osnovno shemo vključujejo najmanj:
— splošni opis,
— informacije o postopku, ki ga uporablja organ nadzora/akreditacije za nadzor/akreditacijo overiteljev, in overiteljih,
ki se nadzorujejo/akreditirajo,
— informacije o merilih, po katerih se nadzorujejo/akreditirajo CSP,
— posebne informacije, kadar je to primerno, o posebnih „kvalifikacijah“ nekaterih fizičnih ali binarnih (logičnih)
objektov, ustvarjenih ali izdanih kot posledica zagotavljanja storitev overjanja, ki so lahko upravičeni do posebne
„kvalifikacije“ na podlagi njihove skladnosti z določbami in zahtevami na nacionalni ravni, vključno s pomenom
takšne „kvalifikacije“ ter povezanimi nacionalnimi določbami in zahtevami.
Prostovoljno je MOGOČE dodati dodatne specifične informacije države članice o shemi, kot na primer:
— informacije o merilih in pravilih, ki se uporabljajo za izbiro nadzornikov/revizorjev in za opredelitev, kako so CSP
nadzorovani (kontrolirani) /akreditirani (revidirani),
— druge kontaktne in splošne informacije, ki veljajo za delovanje sheme.
Scheme type/community/rules (klavzula 5.3.9)
To polje MORA BITI vključeno in v skladu s specifikacijami iz klavzule 5.3.9 ETSI TS 119 612 ter VSEBOVATI vsaj dva
URI:
— URI, ki je skupen vsem zanesljivim seznamom držav članic, s kazalcem na opisno besedilo, ki VELJA za vse zanesljive
sezname:
URI: http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/schemerules/EUcommon
Opisno besedilo:
„Sodelovanje v shemi
Vsaka država članica mora sestaviti ‚Zanesljivi seznam nadzorovanih/akreditiranih overiteljev‘, ki zagotavlja informacije
o statusu nadzora/akreditiranja storitev overjanja s strani overiteljev (CSP), ki jih nadzoruje/akreditira zadevna država
članica zaradi skladnosti z zadevnimi določbami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne
13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis.
Izvajanje takih zanesljivih seznamov je treba navesti v seznamu povezav (kazalcev) na vsak zanesljivi seznam države
članice, ki ga sestavi Evropska komisija.
Politika/pravila za oceno navedenih storitev
Zanesljivi seznam države članice mora zagotoviti najmanj informacije nadzorovanih/akreditiranih CSP, ki izdajajo QC
v skladu z določbami iz Direktive 1999/93/ES (člen 3(2) in (3) ter člen 7(1)(a)), vključno z informacijami na QC, ki
podpirajo elektronski podpis, in o tem, ali je podpis ustvarjen z napravo za varno tvorjenje podpisa.
(1) Zadnja dva niza informacij sta izjemno pomembna za to, da stranke ocenijo raven kakovosti in varnosti takšnih sistemov nadzora/
akreditacije, ki veljajo za CSP, ki ne izdajajo QC. Ta dva sklopa informacij se zagotovita na ravni zanesljivega seznama s pomočjo
trenutnih „Scheme information URI“ (klavzula 5.3.7 – informacije, ki jih zagotovi država članica), „Scheme type/community/rules“
(klavzula 5.3.9 – s pomočjo besedila, ki je enako za vse države članice) in „TSL policy/legal notice“ (klavzula 5.3.11 – besedilo, ki je
enako za vse države članice s sklicevanjem na Direktivo 1999/93/ES, skupaj z možnostjo, da vsaka država članica doda besedilo/sklice,
specifične za državo članico). Dodatne informacije o nacionalnih sistemih nadzora/akreditacije za overitelje, ki ne izdajajo kvalificiranih
potrdil, se lahko zagotovijo na ravni storitve, če je to primerno in potrebno (npr. za razlikovanje med več ravnmi kakovosti/varnosti) z
uporabo „Scheme service definition URI“ (klavzula 5.5.6).
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CSP, ki izdajajo QC, mora nadzorovati tista država članica, v kateri imajo sedež (če imajo sedež v državi članici EU), in
so lahko akreditirani tudi za skladnost z določbami iz Direktive 1999/93/ES, vključno z zahtevami Priloge I (zahteve
za QC) in zahtevami Priloge II (zahteve za CSP, ki izdajajo QC). CSP, ki izdajajo QC in so akreditirani v državi članici,
morajo še vedno spadati v ustrezen sistem nadzora te države članice, razen če nimajo sedeža v tej državi članici.
Veljavni sistem ‚nadzora‘ (oziroma sistem ‚prostovoljne akreditacije‘) je opredeljen in mora izpolnjevati ustrezne
zahteve Direktive 1999/93/ES, zlasti zahteve iz člena 3(3), člena 8(1) in člena 11 (oziroma člena 2(13), člena 3(2),
člena 7(1)(a), člena 8(1) in člena 11).

Prostovoljno je na nacionalni ravni v zanesljivi seznam mogoče vključiti dodatne informacije o drugih nadzorovanih/
akreditiranih overiteljih, ki ne izdajajo kvalificiranih potrdil, vendar zagotavljajo storitve, povezane z elektronskimi
podpisi (npr. o overiteljih, ki zagotavljajo storitve časovnega žigosanja in izdajajo žetone časovnega žiga, o overiteljih,
ki izdajajo nekvalificirana potrdila itd.).

CSP, ki ne izdajajo QC, vendar zagotavljajo pomožne storitve, lahko spadajo v ‚sistem prostovoljne akreditacije‘ (kot je
opredeljen v Direktivi 1999/93/ES in skladno z njo) in/ali v nacionalno opredeljeno ‚priznano shemo potrjevanja‘, ki
se izvaja na nacionalni ravni za nadzor skladnosti z določbami iz Direktive 1999/93/ES in po možnosti z nacional
nimi določbami v zvezi z zagotavljanjem storitev overjanja (v smislu člena 2(11) Direktive 1999/93/ES). Nekateri
fizični ali binarni (logični) objekti, ustvarjeni ali izdani kot posledica zagotavljanja storitev overjanja, so lahko
upravičeni do posebne ‚kvalifikacije‘ na podlagi njihove skladnosti z določbami in zahtevami na nacionalni ravni,
vendar je pomen takšne ‚kvalifikacije‘ verjetno omejen izključno na nacionalno raven.

Razlaga zanesljivega seznama
Splošne smernice za uporabo aplikacij, storitev ali proizvodov za elektronsko podpisovanje, ki temeljijo na zane
sljivem seznamu v skladu s Prilogo Sklepa Komisije [sklic na ta sklep], so naslednje:

Vnos ‚CA/QC‘ ‚Sti‘ (podobno vnos CA/QC, ki je nadalje opredeljen kot ‚korenski CA/QC‘ s pomočjo ‚Sie‘ razširitve
additionalServiceInformation)

— pomeni, da so s strani ‚Sdi‘ opredeljenega CA (podobno v hierarhiji CA, začenši s korenskim CA, opredeljenim s
‚Sdi‘) s strani ustreznega CSP (glej polja z informacijami o povezanih ponudnikih varnostnih storitev (TSP)) vsa
izdana potrdila končnim subjektom kvalificirana potrdila, pod pogojem, da je to navedeno v potrdilu s strani EN
319 412-5 opredeljenih ustreznih izjav QcStatement (tj. QcCompliance, QcSSCD, itd.) in/ali s strani EN 319 4112 opredeljenih QCP(+) OID (in zajamčeno z overiteljem izdajateljem in zagotovljeno z nadzornim/akreditacijskim
organom države članice).

Opomba: Če navedene informacije ‚Sie‘ ‚razširitev kvalifikacije‘ ni ali če potrdilo končnega subjekta, ki naj bi bilo
QC, ni nadalje opredeljeno s povezanim vnosom ‚Sie‘ ‚razširitev kvalifikacije‘, se točnost informacij v QC v obliki,
primerni za strojno obdelavo, nadzoruje/akreditira. To pomeni, da je uporaba (ali neuporaba) s strani ETSI
opredeljenih ustreznih izjav QcStatement (tj. QcCompliance, QcSSCD, itd.) in/ali s strani ETSI opredeljenih QCP(+)
OID zagotovo v skladu s podatki, ki jih navaja CSP, ki izdaja QC.

— in ČE je informacija ‚Sie‘ ‚razširitev kvalifikacije‘ navedena, je treba poleg zgornjega pravila za razlago upoštevati
tista potrdila, ki so opredeljena s pomočjo te informacije ‚Sie‘ ‚razširitev kvalifikacije‘, ki je sestavljena po načelu
niza filtrov, ki nadalje opredeljujejo sklop potrdil v skladu s povezanimi kvalifikatorji, ki zagotavljajo dodatne
informacije o kvalificiranem statusu, ‚podpori SSCD‘ in/ali ‚pravni osebi kot subjektu‘ (npr. tista potrdila, ki
vsebujejo posebno OID v razširitvi politike potrdila in/ali ki imajo poseben vzorec ‚uporabe ključa‘ in/ali so
filtrirana s pomočjo posebne vrednosti, ki se pojavi v določenem polju ali razširitvi, itd.). Ti kvalifikatorji so
del naslednjega niza ‚kvalifikatorjev‘, ki se uporabljajo za zapolnitev vrzeli v informacijah ustrezne vsebine QC, in
se uporabljajo:

— za navedbo kvalificiranega statusa: ‚QCStatement‘ pomeni opredeljene certifikate, ki so kvalificirani,

IN/ALI
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— za navedbo narave podpore SSCD:
— vrednost kvalifikatorja ‚QCWithSSCD‘ pomeni ‚QC, podprt s SSCD‘ ali
— vrednost kvalifikatorja ‚QCNoSSCD‘ pomeni ‚QC, ki ni podprt s SSCD‘ ali
— vrednost kvalifikatorja ‚QCSSCDStatusAsInCert‘ pomeni zagotovitev, da vsako kvalificirano potrdilo z
informacijami o ‚Sdi‘-‚Sie‘ v tem vnosu CA/QC vsebuje informacije o podpori SSCD,
IN/ALI
— za navedbo izdaje pravni osebi:
— vrednost kvalifikatorja ‚QCForLegalPerson‘ pomeni ‚potrdilo, izdano pravni osebi‘.
Splošno pravilo za razlago za katero koli drugo vrsto vnosa ‚Sti‘ je, da ima storitev, navedena v skladu z
vrednostjo polja ‚Sn‘ in nedvoumno opredeljena z vrednostjo polja ‚Sdi‘, trenuten status nadzora/akreditacije v
skladu z vrednostjo polja ‚Scs‘ od datuma, navedenega v polju ‚Current status starting date and time‘. Posebna
pravila za razlago za kakršne koli dodatne informacije v zvezi z navedeno storitvijo (npr. polje ‚Service informa
tion extensions‘) so navedena po potrebi v posebnem URI države članice kot del tega polja ‚Scheme type/com
munity/rules‘.
Glej tehnične specifikacije za skupni model za ‚Zanesljivi seznam nadzorovanih/akreditiranih overiteljev‘ v Prilogi
Odločbe Komisije 2009/767/ES za podrobnejše informacije o poljih, opisu in pomenu zanesljivih seznamov držav
članic.“,
— URI, ki je specifičen za vsak zanesljiv seznam države članice, s kazalcem na opisno besedilo, ki VELJA za zanesljivi
seznam te države članice:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/schemerules/CC, kjer je CC = oznaka države ISO 3166-1 (1) alpha-2, uporabljena
v polju „Scheme territory“ (klavzula 5.3.10)
— kjer lahko uporabniki pridobijo specifično politiko/pravila za zadevno državo članico, v skladu s katerimi se
storitve, vključene v seznam, OCENIJO v skladu z ustreznim sistemom nadzora in shemami prostovoljne akre
ditacije države članice,
— kjer lahko uporabniki pridobijo opis, specifičen za navedeno državo članico, o tem, kako uporabiti in tolmačiti
vsebino zanesljivega seznama v zvezi s storitvami overjanja, ki niso povezane z izdajanjem QC. Ta opis je mogoče
uporabiti za navedbo morebitne razčlenjenosti v nacionalnih sistemih nadzora/akreditacije, povezanih s CSP, ki ne
izdajajo QC, in za način, kako se v ta namen uporabita „Scheme service definition URI“ (klavzula 5.5.6) in polje
„Service information extension“ (klavzula 5.5.9).
Države članice LAHKO opredelijo dodatne URI iz zgoraj navedenega URI, specifičnega za državo članico (tj. URI,
opredeljene na podlagi tega hierarhičnega URI).
TSL policy/legal notice (klavzula 5.3.11)
To polje MORA biti vključeno in v skladu s specifikacijami iz klavzule 5.3.11 TS 119 612, glede na katere JE obvestilo o
politiki sheme / pravno obvestilo v zvezi s pravnim statusom sheme ali pravnimi zahtevami, ki jih shema izpolnjuje za
pristojnost, v kateri je shema vzpostavljena, in/ali katere kole omejitve ali pogoji, po katerih se zanesljivi seznam vzdržuje
in objavlja, večjezični niz črk (golo besedilo), ki je sestavljen iz dveh delov:
1. Prvi del je obvezen in skupen vsem zanesljivim seznamom držav članic (v britanski angleščini kot obveznem jeziku in
po možnosti enem ali več nacionalnih jezikih), ki navaja, da je veljavni pravni okvir Direktiva 1999/93/ES in njeno
ustrezno izvajanje v zakonodajah zadevnih držav članic, navedenih v polju „Scheme Territory“.
Angleška različica skupnega besedila:
„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 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: „Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot – Del 1: Kode držav“.
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Besedilo v nacionalnih jezikih države članice [uradni prevod za slovenski jezik]:
„Veljavni pravni okvir za izvajanje tega seznama statusa varnih storitev iz zanesljivega seznama nadzorovanih/akredi
tiranih overiteljev za [ime zadevne države članice] je Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne
13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis in njeno izvajanje v zakonodaji [ime zadevne države
članice].“
2. Drugi del je neobvezen, specifičen za vsak zanesljivi seznam (v britanski angleščini kot obveznem jeziku in po
možnosti enem ali več nacionalnih jezikih), ki navaja sklice na specifične veljavne nacionalne pravne okvire (npr.
zlasti če se nanašajo na nacionalne sheme nadzora/akreditacije za CSP, ki ne izdajajo QC).
POGLAVJE II
NEPREKINJENA VELJAVNOST ZANESLJIVIH SEZNAMOV
Potrdila, ki jih je treba priglasiti Komisiji v skladu s členom 3(c) tega sklepa SE IZDAJO tako, da:
— so med njihovimi datumi veljavnosti vsaj trije meseci,
— so ustvarjeni na novih parih ključev, saj se predhodno uporabljeni pari ključev ne smejo ponovno potrditi.
V primeru, da je kompromitiran ali deaktiviran EDEN od zasebnih ključev, ki ustreza javnemu ključu, ki se lahko uporabi
za potrditev podpisa iz zanesljivega seznama, in ki je bil priglašen Komisiji in objavljen v Komisijinih osnovnih seznamih
kazalcev, države članice:
— takoj ponovno izdajo nov zanesljivi seznam, podpisan z nekompromitiranim zasebnim ključem, če je bil objavljeni
zanesljivi seznam podpisan s kompromitiranim ali deaktiviranim zasebnim ključem,
— takoj priglasijo Komisiji nov seznam potrdil javnih ključev, ki ustrezajo zasebnim ključem, ki bi se lahko uporabljali za
podpisovanje zanesljivega seznama.
V primeru, da so kompromitirani ali deaktivirani VSI zasebnih ključi, ki ustrezajo javnim ključem, ki se lahko uporabijo
za potrditev podpisa iz zanesljivega seznama, in ki so bili priglašeni Komisiji in objavljeni v Komisijinih osnovnih
seznamih kazalcev, države članice:
— ustvarijo nove pare ključev, ki se lahko uporabljajo za podpis zanesljivega seznama in njihovih ustreznih potrdil javnih
ključev,
— takoj ponovno izdajo nov zanesljivi seznam, podpisan z enim od navedenih novih zasebnih ključev, čigar ustrezna
potrdila javnih ključev je treba priglasiti,
— takoj priglasijo Komisiji nov seznam potrdil javnih ključev, ki ustrezajo zasebnim ključem, ki se lahko uporabljajo za
podpisovanje zanesljivega seznama.
POGLAVJE III
SPECIFIKACIJE ZA BERLJIVO OBLIKO IZVAJANJA ZANESLJIVEGA SEZNAMA
Če je berljiva oblika zanesljivega seznama pripravljena in objavljena, MORA biti v obliki dokumenta Portable Document
Format (PDF), v skladu z ISO 32000 (1), ki mora biti formatiran v skladu s profilom PDF/A (ISO 19005 (2)).
Vsebina berljive oblike zanesljivega seznama, formatirane v skladu z PDF/A, MORA biti v skladu z naslednjimi zahtevami:
— struktura berljive oblike MORA odražati logični model, opisan v TS 119 612,
— vsako vsebovano polje MORA biti prikazano in navajati:
— ime polja (npr. „Service type identifier“),
— vrednost polja (npr. „CA/QC“),
— pomen (opis) vrednosti polja, kadar je to primerno (npr. „CA, ki izdaja potrdila javnih ključev“),
— več različic naravnih jezikov, kakor so določeni v zanesljivem seznamu, kadar je to primerno,
(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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— naslednja polja in ustrezne vrednosti digitalnih potrdil v polju „Service digital identity“ MORAJO biti prikazani
najmanj v berljivi obliki:
— različica
— serijska številka
— algoritem za podpis
— izdajatelj
— veljavno od
— veljavno do
— predmet
— javni ključ
— politika, pod katero je bilo izdano potrdilo
— identifikator imetnikovega ključa
— distribucijske točke registra preklicanih potrdil
— identifikator izdajateljevega ključa
— uporaba ključa
— osnovne omejitve
— algoritem za razpoznavni odtis
— razpoznavni odtis,
— berljiva oblika MORA biti enostavna za tiskanje,
— berljivo obliko MORA podpisati upravljavec sheme v skladu z osnovnim profilom za napreden elektronski podpis
PAdES (1).

(1) ETSI TS 103 172 (March 2012) - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES Baseline Profile.
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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE
z dne 14. novembra 2013
o zavrnitvi vloge za preklic imena, vpisanega v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih
geografskih označb iz Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (Kołocz
śląski/kołacz śląski (ZGO))
(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 7626)
(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(2013/663/EU)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(4)

Ob upoštevanju navedenega je treba vlogo Nemčije za
preklic zaščitene geografske označbe „Kołocz śląski/ko
łacz śląski“ zavrniti.

(5)

Ukrep iz tega sklepa je v skladu z mnenjem Odbora za
politiko kakovosti kmetijskih proizvodov –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti
kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 54(1) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Prvi pododstavek člena 54(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012
določa, da lahko Komisija, razen v primeru vlog proiz
vajalcev proizvoda, ki se trži pod registriranim imenom,
prekliče registracijo zaščitene geografske označbe, kadar
upoštevanje pogojev specifikacije ni zagotovljeno ali
kadar najmanj sedem let ni bil na trg dan noben
proizvod v okviru zaščitene geografske označbe.
Komisija je proučila vlogo za preklic registracije zaščitene
geografske označbe „Kołocz śląski/kołacz śląski“, ki jo je
Nemčija poslala 15. februarja 2013 in jo je Komisija
prejela 18. februarja 2013.
Ta vloga za preklic ne spada v nobenega od primerov iz
prvega pododstavka člena 54(1) Uredbe (EU) št.
1151/2012 in torej ne izpolnjuje pogojev iz tega člena.

(1) UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Vloga za preklic zaščitene geografske označbe „Kołocz śląski/
kołacz śląski“ se zavrne.
Člen 2
Ta sklep je naslovljen na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 14. novembra 2013
Za Komisijo
Dacian CIOLOȘ

Član Komisije

EUR-Lex (http://new.eur-lex.europa.eu) nudi neposreden in brezplačen dostop do prava Evropske unije.
To spletišče omogoča pregled Uradnega lista Evropske unije, zajema pa tudi pogodbe,
zakonodajo, sodno prakso in pripravljalne akte za zakonodajo.
Več informacij o Evropski uniji najdete na spletišču http://europa.eu.
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