Lag
om ändring av luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i luftfartslagen (864/2014) 20 § 1 mom. 1 punkten samt 54, 70 och 160 §, sådana de
lyder, 20 § 1 mom. 1 punkten och 160 § i lag 965/2018 och 54 och 70 § i lag 320/2018, som
följer:
20 §
Förändringar i registeruppgifterna
Luftfartygets ägare ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om förändringar,
och anmälan ska åtföljas av tillräcklig utredning för att identifiera och verifiera de förändrade
uppgifterna, om
1) de uppgifter enligt VI avd. 2 kap i lagen om transportservice som ska införas i registret
förändras,
——————————————————————————————
54 §
Flygelev
Bestämmelser om en flygelevs rätt att flyga ensam finns i 134 § i lagen om transportservice.
70 §
Bruksflyg och utbildning av flygande personal
Bestämmelser om bruksflyg, flygutbildning och teoretisk utbildning som hänför sig till skaffande av och fortsatt giltighet för certifikat, intyg, behörigheter och godkännanden för luftfartygs flygbesättning och kabinbesättning finns i 127 och 135 § i lagen om transportservice.
160 §
Beredskap för undantagsförhållanden och störningar
Följande innehavare av ett i Finland beviljat tillstånd eller godkännande som berättigar till
luftfartsverksamhet ska förbereda sig för undantagsförhållanden och störningar under normala
förhållanden genom att delta i beredskapsplanering och genom att på förhand förbereda verksamhet som bedrivs under undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden:
1) en i 35 § avsedd organisation som svarar för luftvärdighet och på vilken en drifttillståndshavare överfört de uppgifter som avses i 34 § 1 mom.,
2) en innehavare av ett intyg över godkännande av trafikflygplats som avses i 82 §,
3) en leverantör av flygtrafikledningstjänst och flygvädertjänst som statsrådet utsett med
stöd av 108 §.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska flygplatsoperatörerna och leverantörerna av flygtrafikledningstjänst och flygvädertjänst förbereda sig på att sörja för att verksamheten fortgår så
störningsfritt som möjligt även under sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § 1 och 2
punkten i beredskapslagen och vid störningar under normala förhållanden.
En i 1 mom. avsedd innehavare av tillstånd eller godkännande ska göra upp en beredskapsplan och därvid beakta särdragen i flygtrafik och aktörernas synpunkter.
Närmare bestämmelser om den beredskap för störningar under normala förhållanden och för
undantagsförhållanden som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. Dessutom får Transport- och kommunikationsverket meddela närmare tekniska föreskrifter om det
närmare innehållet i och uppgörandet av den i 3 mom. avsedda beredskapsplanen. Transportoch kommunikationsverket ska övervaka att denna paragraf och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.
———
Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
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