
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

Tájékoztatás a Bizottság 2009/767/EK határozata értelmében a megbízható szolgáltatók tagállami 
listái alapján a Bizottság által összeállított listával kapcsolatban 

(2010/C 45/05) 

Az egységes piacon a határokon átívelő közszolgáltatások nyújtásának megkönnyítése érdekében az elekt
ronikus aláírásról és az elektronikus azonosításról szóló cselekvési tervnek (COM(2008) 798, 2008.11.28.) 
megfelelően és az eljárásoknak a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti egyablakos ügyintézési pontokon keresztül elektronikus eszközökkel történő telje
sítését lehetővé tevő rendelkezések meghatározásáról szóló, 2009. október 16-i 2009/767/EK bizottsági 
határozat 2. cikkének (3) bekezdése alkalmazásában a tagállamok által közölt listák alapján a Bizottság 
létrehozta, fenntartja és rendszeresen közzéteszi a „megbízható, felügyelt és minősített hitelesítésszolgál
tatók” európai szintű listáját ( 1 ). 

Ez a lista, amelyben a tagállami listákra mutató linkek is találhatók, a következő címeken érhető el: 

— https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml számítógéppel olvasható, 
aláírással ellátott xml-formátumú változat 

és 

— https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml emberi szemmel olvas
ható változat 

A számítógéppel olvasható változat hitelességét és integritását digitális tanúsítvánnyal ellátott elektronikus 
aláírás garantálja, amely a következő kivonat-információk segítségével hitelesíthető: 

— SHA-256 digest (Hex) value: d5 49 51 fe bb c5 9d 2c 2e c0 1a cc d9 2c cd 8c 9d 2c 74 44 c2 e5 51 
ba 7e c0 de 62 2c 74 14 8c 

— SHA-1 digest (Hex) value: 66 0c bd 62 c4 2e a2 8d 8b 98 37 54 bb e7 b1 4a 86 4e 01 64 
— SHA-256 digest (Base64) value: 1UlR/rvFnSwuwBrM2SzNjJ0sdETC5VG6fsDeYix0FIw= 
— SHA-1 digest (Base64) value: Zgy9YsQuoo2LmDdUu+exSoZOAWQ= 

Az emberi szemmel olvasható változat hitelességét és integritását digitális tanúsítvánnyal ellátott TLS/SSL 
biztonságos kapcsolat garantálja, amely a következő kivonat-információk segítségével hitelesíthető: 

— SHA-256 digest (Hex) value: 47 1c e0 a1 df 9a e8 17 2a b5 c8 0e 0e 1f bb f7 f3 03 0c 68 dc 2d 79 
36 52 66 ec 64 0d 46 b5 42 

— SHA-1 digest (Hex) value: 73 ba d1 22 d5 4d 53 93 b1 dc 76 0f 77 30 d4 86 0e 79 b0 4f 
— SHA-256 digest (Base64) value: Rxzgod+a6BcqtcgODh+79/MDDGjcLXk2UmbsZA1GtUI= 
— SHA-1 digest (Base64) value: c7rRItVNU5Ox3HYPdzDUhg55sE8= 

A Bizottság által összeállított lista hitelességéről és integritásáról a feleknek maguknak kell meggyőződniük 
minden használat előtt. A Bizottság nem vállal felelősséget a hivatkozott tagállami listák tartalmáért, azért 
kizárólag a tagállamok felelnek.

HU C 45/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.2.23. 

( 1 ) HL L 274., 2009.10.20., 36. o.
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