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РІШЕННЯ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1984
від 3 листопада 2015 року
щодо обставин, форматів та процедур нотифікації відповідно до статті 9(5) Регламенту
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та
довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку
(оприлюднено під номером C(2015) 7369)
(Текст стосується ЄЕП)
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,
Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,
Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня
2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на
внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄC (1), зокрема його статтю 9(5),
Оскільки:
(1)
Нотифікація схем електронної ідентифікації державами-членами є необхідною умовою
взаємного визнання засобів електронної ідентифікації.
(2)
Співпраця у сфері інтероперабельності та безпеки схем електронної ідентифікації
вимагає спрощених процедур. Оскільки співпраця між державами-членами, що передбачена у
статті 12(6) Регламенту (ЄС) № 910/2014 і детально регулюється Імплементаційним рішенням
Комісії (ЄС) 2015/296 (2), вже вимагає застосування англійської мови, таке саме рішення для
цілей нотифікації схем електронної ідентифікації повинно забезпечити інтероперабельність і
безпеку схем. Проте переклад уже наявної документації не повинен призводити до
невиправданого навантаження.
(3)
До схем можуть бути залучені декілька сторін, які випускають засоби електронної
ідентифікації, та/або декілька рівнів надійності. З метою забезпечення ясності та правової
визначеності необхідно, щоб нотифікація таких схем була єдиним процесом з окремими
формами нотифікації для кожної із сторін, яка випускає засоби електронної ідентифікації, та/або
для кожного рівня надійності.
(4)
Процеси організації схем електронної ідентифікації різняться між собою в
державах-членах, залучаючи суб’єктів державного та приватного секторів. Хоча метою форми
нотифікації повинно бути надання якомога точнішої інформації, крім іншого, щодо різних
органів або суб’єктів, які залучено до процесу електронної ідентифікації, вона не повинна
охоплювати перелік, наприклад, усіх місцевих муніципалітетів, якщо такі залучено. У такому
випадку у відповідному полі форми нотифікації необхідно зазначати рівень залученого органу
або суб’єкту.
(5)
Надання опису схеми електронної ідентифікації перед здійсненням нотифікації іншій
державі-члену, як зазначено у статті 7(g) Регламенту (ЄС) № 910/2014, є необхідною умовою для
взаємного визнання засобів електронної ідентифікації. Необхідно використовувати форму
(1) ОВ L 257, 28.08.2014, с. 73.
(2) Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2015/296 від 24 лютого 2015 року про процедурний порядок співпраці між
державами-членами у сфері електронної ідентифікації відповідно до статті 12(7) Регламенту Європейського
Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на
внутрішньому ринку (OВ L 53, 25.02.2015, с. 14).

нотифікації, визначену в цьому імплементаційному акті, в контексті надання опису схеми для
інших держав-членів для того, щоб уможливити експертну оцінку, зазначену в статті 10(2)
Імплементаційного рішення (ЄС) 2015/296.
(6)
Термін для опублікування Комісією нотифікації, як передбачено в статті 9(3) Регламенту
(ЄС) № 910/2014, необхідно відраховувати з дня, коли подано повністю заповнену форму.
Форму нотифікації не можна вважати повністю заповненою, якщо Комісії потрібно подати
запит на додаткову інформацію або пояснення.
(7)
З метою забезпечення однакового використання форми нотифікації Комісії доречно
надати державам-членам настанови, зокрема щодо того, чи зміни до форми нотифікації можуть
призвести до повторного здійснення нотифікації.
(8)
Інструменти, передбачені цим Рішенням, відповідають висновку Комітету, зазначеного
у статті 48 Регламенту (ЄС) № 910/2014,
УХВАЛИЛА ЦЕ РІШЕННЯ:
Стаття 1
Мета
Відповідно до статті 9(5) Регламенту (ЄС) № 910/2014 це Рішення визначає обставини, формати
та процедури нотифікацій Комісії схем електронної ідентифікації.
Стаття 2
Мова нотифікації
1.
Мовою нотифікації повинна бути англійська. Форму нотифікації, передбачену у статті
3(1), необхідно заповнювати англійською мовою.
2.
Без порушення параграфа 1, держави-члени не зобов’язані перекладати супровідні
документи, зазначені в пункті 4.4 додатка, якщо це створить невиправдане навантаження.
Стаття 3
Процедура та формати нотифікації
1.
Нотифікацію здійснюють в електронному вигляді у форматі, що відповідає формі,
встановленій у додатку.
2.
Якщо до схеми залучено декілька сторін, що випускають засоби електронної
ідентифікації, та/або схема охоплює декілька рівнів надійності, пункти 3.2 та/або, у відповідних
випадках, 4.2 форми нотифікації, викладеної у додатку, необхідно заповнювати окремо для
кожної сторони, що випускає засоби електронної ідентифікації, та/або для кожного рівня
надійності.
3.
Якщо установи, сторони, суб’єкти або органи, яких необхідно нотифікувати у формі,
встановленій у додатку, зокрема сторони, що управляють процесом реєстрації унікальних даних
персональної ідентифікації, або сторони, що випускають засоби електронної ідентифікації,
діють відповідно до тих самих правил та використовують точно такі самі процедури, зокрема,
якщо це регіональні або місцеві органи, застосовують такі конкретні правила:
(a)

форма нотифікації може бути заповнена відразу для всіх таких сторін;

(b)
форма нотифікації може містити інформацію, яка необхідна для ідентифікації
відповідного функціонального або територіального рівня організації.
4.

Комісія підтверджує отримання нотифікації за допомогою електронних засобів.

5.

Комісія може подати запит на додаткову інформацію або пояснення у таких випадках:

(a)

форма нотифікації заповнена неправильно;

(b)

у формі або супровідних документах є очевидна помилка;

(c)
опис схеми електронної ідентифікації не було надано іншій державі-члену перед
здійсненням нотифікації; відповідно до статті 7(g) Регламенту (ЄС) № 910/2014.
6.
Якщо надходить запит на додаткову інформацію або пояснення, зазначені у параграфі 5,
нотифікація вважається повністю складеною тільки тоді, коли Комісії надано таку додаткову
інформацію та пояснення.
Стаття 4
Адресати
Це Рішення адресовано державам-членам.
Вчинено у Брюсселі 3 листопада 2015 року.
За Комісію
Gunther OETTINGER
Член Комісії

ДОДАТОК
ФОРМА НОТИФІКАЦІЇ ДЛЯ СХЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО
ДО СТАТТІ 9(5) РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) № 910/2014
(Введіть назву держави-члена) цим нотифікує Європейську Комісію про схему електронної
ідентифікації, яку необхідно опублікувати у списку, передбаченому у статті 9(3) Регламенту
(ЄС) № 910/2014, та підтверджує таке:
—
інформація, надана у нотифікації, відповідає інформації, яку було передано до Мережі
співпраці згідно зі статтею 7(g) Регламенту (ЄС) № 910/2014, та
—
схема електронної ідентифікації може бути використана для доступу до щонайменше
однієї послуги, яку надає орган державного сектору (введіть назву держави-члена).
Дата
[підписано в електронному вигляді]
1.

Загальна інформація
Рівень або рівні надійності (низький, істотний або
високий)

Назва схеми (якщо є)

2.

Орган або органи, відповідальні за схему

Назва органу

Поштова адреса

Адреса електронної
пошти

Номер телефону

3.

Інформація щодо сторін, суб’єктів та органів (якщо є декілька сторін, суб’єктів або органів,
вкажіть їх усіх відповідно до статті 3(2) та (3)

3.1.

Суб’єкт, який управляє процесом реєстрації унікальних даних персональної ідентифікації
Назва суб’єкту, який управляє процесом реєстрації унікальних даних персональної ідентифікації

3.2.

Сторона, яка випускає засоби електронної ідентифікації
Назва сторони, яка випускає засоби електронної ідентифікації, та зазначення, у якому підпункті
статті 7(а) Регламенту (ЄС) № 910/2014: (і), (ii) чи (іii) визначено сторону

Стаття 7 (a) (i) □

3.3.

Стаття 7 (a) (iі) □

Сторона, яка здійснює процедуру автентифікації

Стаття 7 (a) (iіі) □

Назва сторони, яка здійснює процедуру автентифікації

3.4.

Наглядовий орган
Назва наглядового органу
(вкажіть назву або назви у разі доцільності)

4.

Опис схеми електронної ідентифікації
Документ або документи можуть бути додані до кожного з таких описів.
(a)
Коротко опишіть схему, у тому числі контекст, у межах якого вона функціонує, та сферу її
застосування

(b)
У разі доцільності зазначте додаткові характеристики, які можуть бути надані фізичним
особам у межах схеми на запит сторони-користувача

(c)
У разі доцільності зазначте додаткові характеристики, які можуть бути надані юридичним
особам у межах схеми на запит сторони-користувача

4.1.

Застосовний режим нагляду, відповідальності та управління

4.1.1. Застосовний режим нагляду
Опишіть режим нагляду за схемою стосовно такого:
(у разі доцільності інформація повинна містити ролі, зобов’язання та повноваження наглядового
органу, зазначеного у пункті 3.4, і суб’єкт, якому він звітує. Якщо наглядовий орган не звітує
органу, який є відповідальним за схему, необхідно надати повну інформацію про суб’єкт, якому він
звітує)
(a)

режим нагляду, застосовний до сторони, яка випускає засоби електронної ідентифікації

(b)

режим нагляду, застосовний до сторони, яка здійснює процедуру автентифікації

4.1.2. Застосовний режим відповідальності

Коротко опишіть застосовний національний режим відповідальності для таких сценаріїв:
(a)

відповідальність держави-члена відповідно до статті 11(1) Регламенту (ЄС) № 910/2014

(b)
відповідальність сторони, яка випускає засоби електронної ідентифікації, відповідно до
статті 11(2) Регламенту (ЄС) № 910/2014

(c)
відповідальність сторони, яка застосовує процедуру автентифікації, відповідно до статті
11(3) Регламенту (ЄС) № 910/2014

4.1.3. Застосовні механізми управління
Опишіть порядок призупинення або анулювання всієї схеми ідентифікації, автентифікації або їхніх
скомпрометованих частин

4.2.

Опис компонентів схеми
Опишіть способи дотримання вимог таких елементів Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС)
2015/1502 (3) для того, щоб досягти рівня надійності засобів електронної ідентифікації у межах
схеми, яку нотифікують Комісії:
(наведіть будь-які ухвалені стандарти)

4.2.1. Внесення в базу
(a)

Подання заявки та реєстрація

(b)

Підтвердження та верифікація тотожності особи (фізичної особи)

( 3 ) Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2015/1502 від 8 вересня 2015 року про встановлення мінімальних
технічних специфікацій та процедур для рівнів надійності засобів електронної ідентифікації відповідно до статті 8(3)
Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для
електронних транзакцій на внутрішньому ринку (OВ L 235, 09.09.2015, с. 7).

(c)

Підтвердження та верифікація тотожності особи (юридичної особи)

(d)

Встановлення зв’язку між засобами електронної ідентифікації фізичних та юридичних осіб

4.2.2. Управління засобами електронної ідентифікації
(a)
Характеристика та дизайн засобів електронної ідентифікації (у тому числі, де це доречно,
інформація про сертифікацію системи безпеки)

(b)

Випуск, доставка та активація

(c)

Призупинення, анулювання та повторна активація

(d)

Поновлення та заміна

4.2.3. Автентифікація
Опишіть механізм автентифікації, у тому числі умови доступу до автентифікації для
сторін-користувачів, відмінних від органів державного сектору

4.2.4. Управління та організація
Опишіть процеси управління такими аспектами та їх організації:
(a)

Загальні положення про управління та організацію

(b)

Опубліковані повідомлення та інформація про користувача

(c)

Управління інформаційною безпекою

(d)

Ведення обліку

(e)

Об’єкти та персонал

(f)

Технічний контроль

(g)

Відповідність вимогам та аудит

4.3.

Вимоги до інтероперабельності
Опишіть
способи
дотримання
вимог
до
інтероперабельності
та
мінімальних
техніко-експлуатаційних вимог до безпеки відповідно до Імплементаційного регламенту Комісії
(ЄС) 2015/1501 (4). Зазначте та додайте будь-який документ, у якому може міститися додаткова
інформацію щодо відповідності, як наприклад, висновок Мережі співпраці, результати зовнішнього
аудиту та ін.

4.4.

Супровідні документи
Зазначте усі надані супровідні документи та вкажіть, яких наведених вище елементів вони
стосуються. Вкажіть будь-яке національне законодавство, пов’язане зі забезпеченням електронної
ідентифікації стосовно цієї нотифікації. Подайте англійську версію або переклад англійською
мовою, якщо такий є.

(4) Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2015/1501 від 8 вересня 2015 року про рамки інтероперабельності
відповідно до статті 12(8) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну
ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (OВ L 235, 09.09.2015, с. 1).

