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539/2020

Lag
om ändring av 38 a § i gränsbevakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i gränsbevakningslagen (578/2005) 38 a §, sådan den lyder i lag 9/2019, som

följer:

38 a §

Ingripande i obemannade luftfartygs färd

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har en gränsbevakningsman rätt att
ingripa i ett i 2 § 21 punkten i luftfartslagen (864/2014) avsett obemannat luftfartygs färd,
om det är nödvändigt för upprätthållande av gränssäkerheten, för utförande av en säker-
hetsuppgift eller ett sjöräddningsuppdrag eller för skydd av en synnerligen viktig verk-
samhet inom Gränsbevakningsväsendet.

En gränsbevakningsman har rätt att i en situation som avses i 1 mom. kortvarigt rikta
sådana behövliga maktmedel och tekniska åtgärder som kan anses vara försvarliga mot
obemannade luftfartyg och deras fjärrstyrningsanordningar och styrnings- och kontroll-
förbindelser samt andra sådana delar i det system som krävs för att använda obemannade
luftfartyg (helhetssystem). Frågan om huruvida maktmedlen och åtgärderna kan försvaras
ska bedömas med hänsyn till hur viktigt och brådskande tjänsteuppdraget är, hur farlig det
obemannade luftfartygets verksamhet är, vilka resurser som står till förfogande samt öv-
riga omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen. Om det är nöd-
vändigt att använda maktmedel eller vidta tekniska åtgärder ska detta ske endast i en sådan
omfattning och så länge som det nödvändigtvis krävs för att utföra den uppgift som avses
i 1 mom. Åtgärderna får inte orsaka mer än ringa störningar i annan radiokommunikation
eller i ett allmänt kommunikationsnäts anordningar eller tjänster.

En gränsbevakningsman har rätt att behandla radiokommunikation, förmedlingsuppgif-
ter och lokaliseringsuppgifter som har samband med fjärrstyrningen av ett obemannat luft-
fartyg i syfte att ingripa i dess färd samt för att identifiera en del i helhetssystemet för det
obemannade luftfartyget och för att fastställa dess position. Sådana uppgifter som kan
kopplas till en fysisk person och som fåtts med hjälp av radiokommunikation eller härrör
ur förmedlingsuppgifter eller lokaliseringsuppgifter ska utan dröjsmål utplånas, om inte
något annat föreskrivs i lag.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
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