Lag
om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) 10 §
1mom. och 47 § 1 mom., sådana de lyder i lag 533/2016, och
fogas till 17 §, sådan den lyder i lagarna 139/2015 och 533/2016, temporärt nya 5—7 mom.
som följer:
10 §
Skyldighet för leverantörer av identifieringstjänster att anmäla att verksamheten inleds
En leverantör av identifieringstjänster som är etablerad i Finland ska innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till Kommunikationsverket. Anmälan kan också göras av en sådan sammanslutning av leverantörer av identifieringstjänster som administrerar en tjänst som
ska betraktas som en enda identifieringstjänst.
——————————————————————————————
17 §
Identifiering av en fysisk person som ansöker om ett identifieringsverktyg
——————————————————————————————
När en leverantör av identifieringsverktyg skickar en uppgift om den inledande identifiering
som leverantören gjort till en annan leverantör av identifieringsverktyg för att denna ska
kunna bevilja ett elektroniskt identifieringsverktyg, får leverantören ta ut en rättvis och skälig
ersättning.
Den rättvisa och skäliga ersättningen baserar sig på medianen av de priser på uppgifter om
inledande identifiering som de leverantörer av identifieringsverktyg som är verksamma i Finland har tagit ut.
Kommunikationsverket meddelar ett beslut om maximinivån på den rättvisa och skäliga ersättning som avses i 6 mom. med en cents noggrannhet så att den årligen sjunker med 25 procent, men ändå uppgår till minst 35 cent och högst 5 euro.
47 §
Avgifter till Kommunikationsverket
När en leverantör av identifieringstjänster eller en sammanslutning av tjänsteleverantörer
som har gjort en anmälan enligt 10 § registreras första gången ska den betala Kommunikationsverket en registreringsavgift på 5 000 euro. Leverantören av identifieringstjänster eller
sammanslutningen ska dessutom betala Kommunikationsverket en årlig tillsynsavgift på
sammanlagt 14 000 euro för tillsynen över alla de identifieringstjänster som leverantören eller
sammanslutningen tillhandahåller.
——————————————————————————————
———

Denna lag träder i kraft den 15 december 2017. Lagens 17 § 5—7 mom. gäller i fem år från
ikraftträdandet av lagen.
Helsingfors den 1 december 2017
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