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ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/806 

від 22 травня 2015 року 

щодо специфікацій стосовно форми знаку довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг 

(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 (
i
), зокрема його статтю 23(3), 

Оскільки: 

(1) Регламент (ЄС) № 910/2014 передбачає, що знак довіри для кваліфікованих довірчих 

послуг може використовуватися кваліфікованими постачальниками довірчих послуг, щоб 

зміцнити довіру користувачів та покращити зручність для них. Такий знак довіри чітко вирізняє 

кваліфіковані довірчі послуги з-поміж інших довірчих послуг, таким чином сприяючи 

прозорості на ринку, тим самим зміцнюючи довіру до онлайн-послуг та покращуючи зручність 

використання таких, що є важливим для користувачів, щоб повною мірою отримати користь від 

електронних послуг та свідомо покластися на них. 

(2) Комісія організувала конкурс для студентів зі спеціальністю з мистецтва та дизайну з 

держав-членів, щоб зібрати пропозиції щодо нового логотипу. Комісія обрала три найкращі 

пропозиції, базуючись на критеріях, зазначених у технічних та проектних специфікаціях до 

конкурсу «e-Mark U Trust». Онлайн-консультація проводилася з 14 жовтня по 14 листопада 2014 

року. Тепер запропонований логотип, обраний більшістю відвідувачів веб-сайту за такий період 

і схвалений остаточним рішенням журі, необхідно ухвалити як новий знак довіри ЄС для 

кваліфікованих довірчих послуг. 

(3) Щоб уможливити використання логотипу, як тільки він стане придатним для 

застосування відповідно до законодавства Союзу, та забезпечити ефективне функціонування 

внутрішнього ринку, гарантувати добросовісну конкуренцію та захищати інтереси споживачів, 

було зареєстровано новий знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг як колективний 

знак у Бюро інтелектуальної власності Сполученого Королівства, і тому логотип є чинним, 

придатним для використання та захищеним. Логотип буде також зареєстровано у реєстрі Союзу 

та міжнародних реєстрах. 

(4) Заходи, передбачені цим Регламентом, відповідають висновку Комітету, визначеного у 

статті 48 Регламенту (ЄС) № 910/2014, 

 

УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Стаття 1 

Знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг повинен мати форму, представлену в 

додатках І і ІІ, без порушення положень, викладених у статті 2. 

Стаття 2 

1. Еталонними кольорами для знаку довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг є 

кольори Pantone № 654 та 116; або синій (100% блакитного + 78% пурпурового +25% жовтого 

+9% чорного) та жовтий (19% пурпурового + 95% жовтого) кольори, коли використовують 

чотириколірний друк; коли використовують кольори RGB, еталонними кольорами є синій 

(червоний 43 + зелений 67 + синій 117) та жовтий (червоний 243 + зелений 202 + синій 18). 



2. Знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг може бути лише чорно-білим, як 

показано в додатку ІІ, якщо використання інших кольорів не є практичним. 

3. Якщо знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг розміщено на темному фоні, 

можна використовувати формат негативу на тому самому кольоровому фоні, як показано в 

додатках І та ІІ. 

4. Якщо знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг є кольоровим та розміщується 

на кольоровому фоні, що створює труднощі в його сприйнятті, може застосовуватися 

розмежувальна зовнішня лінія для покращення контрасту з кольорами фону. 

Стаття 3 

Мінімальний розмір знаку довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг повинен 

забезпечувати збереження візуальних атрибутів та ключових форм, але не повинен бути 

меншим за 64 × 85 пікселів, 150 точок на дюйм. 

Стаття 4 

Знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг використовується у такий спосіб, що 

дозволяє чітко вказати на кваліфіковані послуги, яких цей знак довіри стосується. Знак довіри 

може бути пов’язаний з графічними та текстовими елементами, які чітко вказують, для яких 

кваліфікованих довірчих послуг він використовується, за умови, що вони не змінюють 

характеристики знаку довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг та не змінюють посилання 

на застосовувані довірчі списки, зазначені у статті 23(2) Регламенту (ЄС) № 910/2014. 

Стаття 5 

Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його публікації в Офіційному віснику 

Європейського Союзу. 

Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню у всіх 

державах-членах. 

Вчинено у Брюсселі 22 травня 2015 року. 

 

За Комісію 

Президент  

Jean-Claude JUNCKER 

  



 

ДОДАТОК І 

Кольоровий знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг 

 

 

ДОДАТОК ІІ 

Чорно-білий знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг 

 

                                            
(i) OВ L 257, 28.08.2014, с. 73. 


