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Informacje dotyczące „listy zbiorczej” zaufanych list państw członkowskich sporządzanej przez 
Komisję zgodnie z decyzją Komisji 2009/767/WE ( 1 ) zmienioną decyzją 2010/425/UE ( 2 ) 

(2013/C 136/01) 

Informacje o skrócie zapewniające autentyczność i integralność „listy zbiorczej” zaufanych list państw 
członkowskich zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie na mocy art. 2 ust. 3 decyzji Komisji 
2009/767/WE zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 45 z dnia 23 lutego 
2010 r. ( 3 ). 

Najnowsze informacje dotyczące certyfikatu potwierdzającego bezpieczne połączenie TLS/SSL w celu publi
kacji „listy zbiorczej” czytelnej dla człowieka opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 57 
z dnia 9 marca 2010 r. ( 4 ). 

Informacje o skrócie opublikowane w dniu 9 marcia 2010 r. straciły ważność w dniu 28 marca 2013 r. 
Nowy certyfikat potwierdzający połączenie TLS/SSL jest ważny od dnia 20 marca 2013 r. i można go 
uwierzytelnić następującymi informacjami o skrócie: 

— SHA-1 (Hex): fbd7e65b62260c0ee3abe009ccd88917fe53fbf2 

— SHA-256 (Hex): fd4b54cfad0e8e24d7be38c28f7baae65fbae8d5f3fafed831d7873fa4dd74ea 

— SHA-1 (Base64): +9fmW2ImDA7jq+AJzNiJF/5T+/I= 

— SHA-256 (Base64): /UtUz60OjiTXvjjCj3uq5l+66NXz+v7YMdeHP6TddOo= 

Powyższe dane zachowują ważność do dnia 21 marca 2015 r. 

Strony ufające powinny sprawdzić autentyczność i integralność „listy zbiorczej” przed każdorazowym 
użyciem. Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności odnośnie do treści zaufanych list krajowych w po
wyższych odesłaniach, odpowiedzialność taka spoczywa całkowicie na państwach członkowskich.
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( 1 ) Decyzja Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie 
z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 
2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 299 z 14.11.2009, 
s. 18). 

( 2 ) Decyzja Komisji 2010/425/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworze
nia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akre
dytowanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 199 z 31.7.2010, s. 30). 

( 3 ) Dz.U. C 45 z 23.2.2010, s. 16. 
( 4 ) Dz.U. C 57 z 9.3.2010, s. 15.
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