Besl. O. nr. 87
(2004-2005)
Odelstingsbeslutning nr. 87
Jf. Innst. O. nr. 85 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2004-2005)

År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt
vedtak til lov
om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur og andre lover
I
I lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur
gjøres følgende endringer:

til tredjepart med angivelse av at nærmere angitte krav er oppfylt.
§ 15 første ledd bokstav b skal lyde:

Lovens tittel skal lyde:
Lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur
(esignaturloven)
§ 2 første ledd skal lyde:
Loven gjelder for sertifikatutstedere som er etablert i Norge. Loven regulerer rammebetingelsene
for bruk av kvalifiserte elektroniske signaturer, med
unntak av § 6 annet punktum, § 7 og § 16 a som gjelder alle elektroniske signaturer.

b) opplysninger om eventuelle frivillige sertifiserings-, godkjennings- eller selvdeklarasjonsordninger, og

§ 3 nr. 10 og ny nr. 11 til 13 skal lyde:
10. sertifikatutsteder: en fysisk eller juridisk person
som utsteder sertifikater eller tilbyr andre tjenester relatert til elektronisk signatur,
11. sertifiseringsordning: enhver ordning der en
tredjepart skriftlig bekrefter at en sertifikatutsteders produkter, prosesser eller tjenester oppfyller spesifiserte krav, og der sertifikatutsteder ikke
er berettiget til å utøve de rettighetene som sertifiseringen gir før vedkommende har mottatt tredjeparts bekreftelse,
12. godkjenningsordning: enhver ordning der en
tredjepart gir tillatelse til at en sertifikatutsteders
produkter, prosesser eller tjenester markedsføres
eller brukes til nærmere angitte formål eller under angitte betingelser,
13. selvdeklarasjonsordning: enhver ordning der
sertifikatutstedere sender inn en selvdeklarasjon

§ 16 a Etablering av frivillige sertifiseringsordninger, godkjenningsordninger eller
selvdeklarasjonsordninger

Nytt kapittel III a skal lyde:
Kapittel III a Frivillige sertifiseringsordninger,
godkjenningsordninger eller selvdeklarasjonsordninger

Departementet kan ved forskrift innføre frivillige
sertifiserings-, godkjennings- eller selvdeklarasjonsordninger med sikte på å høyne nivået for sertifikattjenester for å øke tilliten til og bruken av slike tjenester.
Departementet kan i forskriften bestemme hvilke
krav som skal stilles for slike ordninger, utpeke ansvarlig organ og bestemme at det skal betales gebyr
til organet. Gebyrene må ikke overstige kostnadene
ved organets virksomhet.
For å bringe lovstridig virksomhet til opphør eller sikre at pålegg eller vilkår gitt i forskrift med
hjemmel i denne bestemmelsen etterkommes, kan organet utpekt etter annet ledd ilegge løpende tvangsmulkt etter reglene i § 20.
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§ 25 annet ledd bokstav a skal lyde:
a) utstederen oppfyller kravene i en EØS-stat og har
blitt godkjent i henhold til en frivillig sertifiserings- eller godkjenningsordning i den staten,
II
I lov 23. mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester skal § 19 første ledd lyde:
Bestemmelsene i §§ 16 til 18 medfører ikke at
tjenesteyteren har en generell plikt til å kontrollere eller overvåke den informasjonen som lagres eller
overføres på oppfordring fra en tjenestemottaker, eller en generell plikt til å undersøke forhold som antyder ulovlig virksomhet.

III
I lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. skal § 5
første ledd lyde:
Rapporteringspliktige skal ved etablering av kundeforhold kreve gyldig legitimasjon av kunden. Plikten gjelder også for den rapporteringspliktiges ansatte. Som gyldig legitimasjon regnes alltid fysisk legitimasjon.
IV
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Berit Brørby

Finn Martin Vallersnes

president

sekretær

