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Transport- och kommunikationsverkets begäran om utlåtande om utkast för föreskriften 72 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster och motivering till föreskriften
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär ett utlåtande om
- Utkast dnro Traficom/245890/03.04.05.00/2020 Föreskrift om elektroniska
identifieringstjänster och betrodda elektroniska tjänster (M72B/2022)
- Motivering till föreskriften
Utkast för föreskrit och motivering på svenska ät tillgänglig i utlåtandetjänstens
websida https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List
Genom denna föreskrift upphävs föreskriften Kommunikationsverket 72 A/2018
och en ny, ändrad föreskrift ges.
- Föreskriften om identifieringstjänster och betrodda tjänster gavs i sin nuvarande form ursprungligen 2016 i samband med ikraftträdandet av EU:s eIDAS-förordning (EU) 910/2014
- Övergångstiden för den föreskrift som gavs år 2016 förlängdes genom en
ändring 2018.
Syftet med föreskriften och dess uppdatering
De preciseringar av lagstiftningens krav som görs genom föreskriften gör regleringen förutsägbar för aktörerna och främjar jämlik konkurrens mellan dem. Genom föreskriften säkerställs tjänsternas informationssäkerhet och interoperabilitet.
För kunder som använder autentisering och betrodda tjänster tryggar regleringen
informationssäkerhet och integritetsskydd som standard.
Den tekniska utvecklingen, förändringarna i informationssäkerhetshoten, framstegen i ETSI-standarderna för betrodda tjänster, marknadens utveckling, företagens
tillämpningserfarenheter samt Transport- och kommunikationsverkets erfarenheter
av tillsynen kräver att kraven regelbundet utvärderas och uppdateras med tanke
på aktualiteten.
Ändringar
Huvudsakliga ändringar beskrivs i motiveringsdokument punkt 2.2. Ordalydelser i
föreskriften har förtydligats enligt praxis vid tillämpning. Effekterna behandlas
närmare i de bestämmelsespecifika motiveringarna.
De väsentligaste ändringar finns i paragrafer 6 och 8:
- Föreskriften kompletteras med ett krav på att göra en särskild riskbedömning för identifieringsmedlet, där man separat bedömer de hot som hänför
sig till autentiseringsfaktorerna och autentiseringsmekanismerna samt säkerhetsåtgärder som lämpar sig för dem.
- Föreskriften kompletteras med krav på att identifierande information om
identifieringsbegäran (s.k. session binding) och namnet på den förlitande
parten, det vill säga ärendehanteringstjänsten, måste visas för användaren.
Syftet är att göra det ännu bättre möjligt för användaren av identifieringsverktyget att inte bekräfta eventuella felaktiga eller bedrägliga identifieringsbegäranden. Förändring är synlig till användare men förutsätter inte
åtgärder av dem.
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Genom bestämmelse 8 anges kraven gällande identifiering av parterna i en
datakommunikationsförbindelse vid grundandet och upphållandet av en förtroenderelation. Syftet med kraven är att säkerställa att identifieringstransaktioner endast förmedlas till tillförlitligt verifierade organisationer. Ändringarna har alltså inverkan på förlitande parter, det vill säga ärendehanteringstjänster som använder identifieringstjänster (se motiveringar punkt
4.8.5.5).
Övergångstider 6 och 12 månader för de nya förfaranden i vissa olika fall
föreslås i bestämmelsen 24

Tidsfrist
Utlåtandena ska ges i utlåtande.fi -webservice eller skickas till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor på registrator@traficom.fi senast 10 december 2021. Ert utlåtande ska ha en hänvisning till ärendets diarienummer Traficom/245890/03.04.05.00/2020.
Ytterligare information
Vid behov lämnas ytterligare information av ledande sakkunnig Anne Lohtander,
telefon 0295 390 618 (juridiska ärenden) och specialsakkunnig Petteri Ihalainen,
telefon 0295 390 302 (tekniska ärenden). E-postadressen är eidas@traficom.fi.
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