
ДОДАТОК ІІ

ШАБЛОН НОТИФІКАЦІЙ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ

Інформація, яка підлягає нотифікації державами-членами відповідно до статті 4(1) цього 
Рішення, повинна містити такі дані та будь-які зміни до них:

(1) Держава-член на підставі кодів 180 3166-1 (10) АІрЬа 2 за винятком таких:

(a) Код країни для Сполученого Королівства — ШК».

(b) Код країни для Греції — «Е^».

(2) Орган або органи, відповідальні за створення, ведення та опублікування придатної для 
автоматизованої обробки форми та придатної для сприйняття людиною форми довірчих 
списків:

(a) Найменування оператора схеми: надана інформація повинна бути ідентичною — 
чутливою до регістру символів — значенню «Найменування оператора схеми», що міститься в 
довірчому списку, усіма мовами, які використано у довірчому списку.

(b) Необов’язкова інформація для внутрішнього використання Комісією тільки у випадках, 
коли необхідно зв’язатись з відповідним органом (інформацію не буде опубліковано в 
скомпільованому списку ЄС довірчих списків):

— Адреса оператора схеми;

— Контактні дані відповідальної особи або відповідальних осіб (прізвище та 
ім’я/найменування, номер телефону, адреса електронної пошти).

(3) Місце опублікування придатної для автоматичної обробки форми довірчого списку
(місце опублікування чинного довірчого списку).

(4) Місце, у відповідних випадках, опублікування придатного для сприйняття людиною 
довірчого списку (місце опублікування чинного довірчого списку). Якщо придатний для 
сприйняття людиною довірчий список більше не публікується, необхідно зазначити це.

(5) Сертифікати відкритих ключів, що відповідають особистим ключам, які можуть бути 
використані для скріплення електронним підписом або електронною печаткою придатної для 
автоматичної обробки форми довірчих списків і придатної для сприйняття людиною форми 
довірчих списків: такі сертифікати надаються як сертифікати у форматі ^ЕК, закодовані за 
допомогою Вазе64 у форматі РЕМ (Ргіуасу ЕпЬапсегї МаіІ). Для цілей нотифікації зміни: 
додаткова інформація у разі заміни конкретного сертифіката на новий сертифікат у списку 
Комісії та у разі необхідності додання нотифікованого сертифіката до вже наявного (наявних) 
без будь-якої заміни.

(6) Дата подання даних, нотифікованих відповідно до пунктів (1) -  (5).

Дані, нотифіковані відповідно до пунктів (1), (2) (а), (3), (4) та (5), необхідно внести до 
скомпільованого списку ЄС довірчих списків замість попередньо нотифікованої інформацію, 
що міститься в скомпільованому списку.
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