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1 §
Det i Singapore den 12 september 2002

genom notväxling ingångna avtalet om änd-
ring av luftfartsavtalet mellan Republiken
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regering (FördrS 67/1984 och 48/2000) är i
kraft från den 12 oktober 2002 så som därom
har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i

kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 12

oktober 2002.

Helsingfors den 11 oktober 2002
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MFA/PD2/00166/2001

Republiken Singapores utrikesdepartement
hälsar Republiken Finlands ambassad och har
äran att hänvisa till luftfartsavtalet mellan
Republiken Singapores regering och Repu-
bliken Finlands regering, undertecknat den 19
januari 1984, samt samförståndsmemorandu-
met av den 23 oktober 1980.

Departementet har vidare äran att bekräfta
att vederbörande myndigheter i Republiken
Singapore under hänvisning till artikel 16 i
luftfartsavtalet godtagit ändringarna i luftfarts-
avtalet sålunda att de nuvarande artiklarna 1.1
(b) och 3 i luftfartsavtalet ersätts med
artiklarna 1.1 (b) och 3 enligt bilagorna B
respektive C. Hänvisningarna till det av den
avtalsslutande parten utsedda lufttrafikföreta-
get i avtalet och promemorian om samför-
stånd av den 29 februari 2000 skall som följd
av ändringarna i artikel 3 tolkas som hän-
visningar till vilket som helst lufttrafikföretag
som parten utsett. Hänvisningarna i artikel 9.2
och 9.3 i avtalet till det av den avtalsslutande
parten utsedda flygtrafikföretaget skall dock
tolkas som hänvisningar till de lufttrafikfö-
retag som parten utsett. Vederbörande myn-
digheter i Republiken Singapore har också
godtagit inkluderandet av artiklarna 8 a
(flygsäkerheten) och 8 b (skyddsåtgärderna
inom luftfarten) i luftfartsavtalet enligt vill-
koren i bilagorna D och E.

MFA/PD2/00166/2001MFA/PD2/00166/2001
MFA/PD2/00166/2001

The Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Singapore presents its compli-
menst to the Embassy of Finland and has the
honour to refer to the Air Services Agreement
between the Government of the Republic of
Singapore and the Government of Finland
signed on 19 January 1984 and to the
Memorandum of Understanding of 23 Octo-
ber 1980.

The Ministry has the further honour to
confirm that pursuant to Article 16 of the Air
Services Agreement, the competent author-
ities of the Republic of Singapore have
approved the amendments of the Air Services
Agreement by the replacement of the existing
paragraph 1(b) of Article 1 and Article 3 to
the Air Services Agreement with the para-
graph 1(b) of Article 1 and Articles 3 set out
in Annexes B and C respectively. As a
consequence of the amendments to Article 3,
references to the designated airline of a
Contracting Party in the Agreement and the
Memorandum of Understanding signed on 29
February 2000 should be read as referring to
any designated airline of that Party. The
references in paragraphs (2) and (3) of Article
9 of the Agreement to the designated airline
of a Contracting Party should however be
read as referring to the designated airlines of
that Party. In addition, the competent author-
ities of the Republic of Singapore have
approved the insertion of Articles 8a (on
Flight safety) and 8b (on Aviation security)
in the Air Services Agreement in terms set out
at Annexes D and E respectively.

(Översättning)

NOTVÄXLING

1. Singapores utrikesdepartement till Finlands ambassad i Singapore

588 Nr 90



Departementet föreslår att denna not samt
ett jakande svar från Republiken Finlands
ambassad enligt artikel 16 i luftfartsavtalet
skall utgöra ett avtal mellan de båda staternas
regeringar vilket träder i kraft trettio (30)
dagar från den dag då svaret från Republiken
Finlands ambassad är daterat.

Republiken Singapores utrikesdepartement
försäkrar Republiken Finlands ambassad om
sin utmärkta högaktning.

Singapore den 15 oktober 2001

Bilaga B

Artikel 1

Definitioner

1. I detta avtal avses, om inte samman-
hanget annan förutsätter:

b) med uttrycket ’’luftfartsmyndighet’’ i
fråga om republiken Finland Luftfartsverket
och varje person eller organ, som har be-
myndigats utöva de eller liknande funktioner,
som för närvarande handhas av nämnda
Luftfartsverk, och i fråga om republiken
Singapore trafik- och informationsteknologi-
ministern och varje person eller organ, som
har bemyndigats utöva de eller liknande
funktioner, som för närvarande handhas av
nämnda minister;

Bilaga C

Artikel 3

Utseende av lufttrafikföretag och beviljan-
de av trafiktillstånd

1. Vardera avtalsslutande parten har rätt att
genom skriftligt meddelande till den andra
avtalsslutande parten utse ett eller flera
lufttrafikföretag att bedriva överenskommen
trafik på de specificerade rutterna.

2. Då den andra avtalsslutande parten har
mottagit detta meddelande skall den, såvida
inte annat följer av bestämmelserna i styckena

The Ministry proposes that in accordance
with Article 16 of the Air Services Agree-
ment, this Note and a favourable reply from
the Embassy of Finland shall consitute an
agreement between the two Governments,
which shall come into effect thirty (30) days
from the date of the reply from the Embassy
of Finland.

The Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Singapore avails itself of this
opportunity to renew to the Embassy of
Finland the assurances of its highest consid-
eration.

Singapore, 15 October 2001

Annex B

Article 1

Definitions

1) For the purpose of this Agreement,
unless the context otherwise requires:

(b) the term “aeronautical authorities’’
means, in the case of the Republic of Finland,
the Civil Aviation Administration and any
person or body authorised to perform any
function at present exercised by the said Civil
Aviation Administration or similar functions;
and in the case of the Republic of Singapore,
the Minister for Communications and Infor-
mation Technology and any person or body
authorised to perform any function at present
exercised by the said Minister or similar
functions;

Annex C

Article 3

Designation and authorisation

1. Each Contracting Party shall have the
right to designate in writing to the other
Contracting Party one or more airlines for the
purpose of operating the agreed services on
the specified routes.

2. On receipt of the designation, the other
Contracting Party shall, subject to the pro-
visions of paragraphs (4) and (5) of this
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4 och 5 i denna artikel, ofördröjligen bevilja
utsedda lufttrafikföretag behöriga trafiktill-
stånd.

3. Då bestämmelserna i styckena 1 och 2
i denna artikel uppfyllts kan ett lufttrafikfö-
retag som sålunda har utsetts och beviljats
trafiktillstånd när som helst inleda överens-
kommen trafik på de specificerade rutterna,
förutsatt att lufttrafikföretaget iakttar alla
tillämpliga bestämmelser i detta avtal.

4. En avtalsslutande parts luftfartsmyndig-
heter kan fordra att ett av den andra avtals-
slutande parten utsett lufttrafikföretag styrker
sin förmåga att uppfylla de villkor som lagar
och föreskrifter uppställer på internationell
lufttrafik i överensstämmelse med bestäm-
melserna i konventionen, när nämnda myn-
digheter tillämpar sagda föreskrifter normalt
och skäligt.

5. Vardera avtalsslutande parten har rätt att
vägra godkänna utseende av ett lufttrafikfö-
retag och att vägra bevilja ett av den andra
avtalsslutande parten utsett lufttrafikföretag
rättigheter som specificerats i stycke 2 i
artikel 2 eller att återkalla dem eller att
uppställa villkor den finner nödvändiga för ett
lufttrafikföretags nyttjande av dessa rättighe-
ter, om den anser:

a) att den avtalsslutande part som utsett
lufttrafikföretaget, medborgare i den avtals-
slutande part som utsett lufttrafikföretaget
eller vardera inte utövar verklig kontroll över
detta lufttrafikföretag, eller

b) att detta lufttrafikföretag inte är inre-
gistrerat och inte driver näringsverksamhet
med huvudkontor inom den avtalsslutande
parts territorium som utsett lufttrafikföretaget,
och inte innehar giltigt drifttillstånd utfärdat
av denna andra parts luftfartsmyndigheter.

Bilaga D

Artikel 8 a

Flygsäkerhet

1. Vardera avtalsslutande parten kan när
som helst begära konsultationer om säker-
hetsnormer som godkänts av den andra
avtalsslutande parten inom varje område som
hänför sig till ett utsett lufttrafikföretags

Article, without delay grant to the airline or
airlines designated the appropriate operating
authorisation.

3. At any time after the provisions of
paragraphs (1) and (2) of this Article have
been complied with, an airline so designated
and authorised may begin to operate the
agreed services on the specified routes pro-
vided that the airline complies with all
applicable provisions of this Agreement.

4. The aeronautical authorities of one
Contracting Party may require an airline
designated by the other Contracting Party to
satisfy them that it is qualified to fulfil the
conditions prescribed under the laws and
regulations normally and reasonably applied
by them in conformity with the provisions of
the Convention to the operation of interna-
tional air services.

5. Each Contracting Party shall have the
right to refuse to accept the designation of an
airline and to withhold or revoke the grant to
a designated airline of the other Contracting
Party the privileges specified in paragraph (2)
of Article 2 or to impose such conditions as
it may deem necessary on the exercise by the
said airline of those privileges in any case
where it is not satisfied that:

(a) effective control of that airline is vested
in the Contracting Party designating the
airline, nationals of the Contracting Party
designating the airline or both; or

(b) the airline is incorporated and has its
principal place of business in the territory of
the Contracting Party designating the airline
and holds a current Air Operator’s Certificate
issued by the aeronautical authorities of that
Contracting Party.

Annex D

Article 8 a

Flight safety

1. Each Contracting Party may request
consultations at any time concerning safety
standards in any area relating to aircrew,
aircraft or the operation of a designated airline
adopted by the other Contracting Party. Such
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luftfartyg, dess drift eller besättningen om-
bord.

2. Om en avtalsslutande part efter sådana
konsultationer finner att den andra avtalsslu-
tande parten inte effektivt upprätthåller och
administrerar säkerhetsnormer inom något
sådant område som är minst lika med de
miniminormer som vid denna tidpunkt fast-
ställts enligt konventionen, skall den först-
nämnda avtalsslutande parten meddela den
andra avtalsslutande parten om sina kon-
klusioner och om de åtgärder som anses
nödvändiga för en anpassning till dessa
miniminormer, och denna andra avtalsslutan-
de part skall vidta tillbörliga korrigeringsåt-
gärder. Om den andra avtalsslutande parten
inte vidtar tillbörliga åtgärder inom femton
(15) dagar eller inom någon annan längre
period som kan överenskommas, utgör detta
grund för tillämpning av artikel 4 i detta avtal.

3. Oaktat de skyldigheter som nämns i
artikel 33 i konventionen är parterna överens
om att varje luftfartyg som används av en
avtalsslutande parts utsedda lufttrafikföretag
eller, på grundval av leasing-arrangemang, på
dess vägnar i överenskommen trafik till eller
från den andra avtalsslutande partens territo-
rium kan, då det befinner sig inom denna
andra avtalsslutande parts territorium, bli
underkastat en granskning av denna andra
parts bemyndigade representanter ombord på
och kring luftfartyget i syfte att kontrollera
giltigheten av intyg för luftfartyget och dess
besättning och granska det iakttagbara skicket
av luftfartyget och dess utrustning (i denna
artikel benämnd ’’rampgranskning’’), förut-
satt att detta inte leder till en oskälig
försening.

4. Om en sådan rampgranskning eller en
serie av rampgranskningar föranleder:

a) allvarliga farhågor att ett luftfartyg eller
driften av ett luftfartyg inte uppfyller de
miniminormer som vid denna tidpunkt fast-
ställts enlig konventionen, eller

b) allvarliga farhågor att de miniminormer
som vid denna tidpunkt fastställts enligt
konventionen inte upprätthålls och admini-
streras effektivt,

är den avtalsslutande part som utför gransk-
ningen, i det syfte som avses i artikel 33 i
konventionen, fri att dra den slutsatsen att de

consultations shall take place within thirty
(30) days of that request.

2. If, following such consultations, one
Contracting Party finds that the other Con-
tracting Party does not effectively maintain
and administer safety standards in any such
area that are at least equal to the minimum
standards established at that time pursuant to
the Convention, the first Contracting Party
shall notify the other Contracting Party of
those findings and the steps considered
necessary to conform with those minimum
standards, and that other Contracting Party
shall take appropriate corrective action. Fail-
ure by the other Contracting Party to take
appropriate corrective action within fifteen
(15) days or such longer period as may be
agreed, shall be grounds for the application of
Article 4 of this Agreement.

3. Notwithstanding the obligations men-
tioned in Article 33 of the Convention it is
agreed that any aircraft operated by or, under
a lease arrangement, on behalf of a designated
airline of one Contracting Party on agreed
services to or from the territory of the other
Contracting Party may, while within the
territory of that other Contracting Party, be
made the subject of an examination by the
authorised representatives of the other Con-
tracting Party, on board and around the
aircraft to check both the validity of the
aircraft documents and those of its crew and
the apparent condition of the aircraft and its
equipment (in this Article called “ramp
inspection’’), provided this does not lead to
unreasonable delay.

4. If any such ramp inspection or series of
ramp inspections gives rise to:

(a) serious concerns that an aircraft or the
operation of an aircraft does not comply with
the minimum standards established at that
time pursuant to the Convention, or

(b) serious concerns that there is a lack of
effective maintenance and administration of
safety standards with respect to an aircraft or
the operation of an aircraft established at that
time pursuant to the Convention,

the Contracting Party carrying out the
inspection shall be free to conclude that, for
the purposes of Article 33 of the Convention,
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krav enligt vilka beviset eller certifikatet
avseende luftfartyget eller avseende detta
luftfartygs besättning har utfärdats eller god-
känts, eller att de krav enligt vilka detta
luftfartyg används, inte är lika med eller
överstiger de miniminormer som fastställts
enligt konventionen.

5. Om tillträde i syfte att utföra en
rampgranskning av ett luftfartyg som används
av en avtalsslutande parts utsedda lufttrafik-
företag eller på dess vägnar i enlighet med
stycke 3 ovan förvägras av en representant för
ett sådant lufttrafikföretag är den andra
avtalsslutande parten fri att sluta sig till att
allvarliga farhågor av det slag som avses i
stycke 4 ovan förekommer och dra de
slutsatser som avses i detta stycke.

6. Vardera avtalsslutande parten förbehål-
ler sig rätt att återkalla trafiktillstånd eller att
tillsvidare förbjuda ett av den andra avtals-
slutande parten utsett lufttrafikföretag att
nyttja de rättigheter som beviljats i detta avtal
eller att uppställa sådana villkor för nyttjande
av dessa rättigheter som den finner nödvän-
diga med omedelbar verkan, ifall den först-
nämnda avtalsslutande parten, som ett resultat
av en rampgranskning, en serie av rampgransk-
ningar, vägran att ge tillträde att utföra en
rampgranskning, konsultationer eller annor-
ledes, finner att omedelbara åtgärder är
nödvändiga med hänsyn till säkerheten för
driften hos ett lufttrafikföretag.

7. Varje åtgärd som vidtagits av en
avtalsslutande part i enlighet med stycke 2
eller 6 ovan skall upphöra så snart orsaken för
vidtagandet av denna åtgärd inte mera före-
ligger.

Bilaga E

Artikel 8 b

Luftfartsskydd

1. De avtalsslutande parterna bekräftar
ånyo, i överensstämmelse med sina folkrätts-
liga rättigheter och skyldigheter, att deras
skyldighet gentemot varandra att skydda civil
lufttrafik mot handlingar avseende olagligt
ingripande utgör en integrerande del av detta
avtal. Utan att begränsa allmängiltigheten i

the requirements under which the certificates
or licences in respect of that aircraft or in
respect of the crew of that aircraft had been
issued or rendered valid, or that the require-
ments under which that aircraft is operated,
are not equal to or above the minimum
standards established pursuant to the Con-
vention.

5. In the event that access for the purpose
of undertaking a ramp inspection of an
aircraft operated by or on behalf of a
designated airline of one Contracting Party in
accordance with paragraph 3 above is denied
by the representative of that airline, the other
Contracting Party shall be free to infer that
serious concerns of the type referred to in
paragraph 4 above arise and draw the
conclusions referred to in that paragraph.

6. Each Contracting Party reserves the right
to revoke the operating authorisation or to
suspend the exercise of the rights granted
under this Agreement by a designated airline
of the other Contracting Party, or to impose
conditions as it may deem necessary on the
exercise of such rights immediately in the
event the first Contracting Party concludes,
whether as a result of a ramp inspection, a
series of ramp inspections, a denial of access
for ramp inspection, consultation or otherwi-
se, that immediate action is essential for the
safety of an airline operation.

7. Any action by one Contracting Party in
accordance with paragraphs 2 or 6 above shall
be discontinued once the basis for the taking
of that action ceases to exist.

Annex E

Article 8 b

Aviation security

1. Consistent with their rights and obliga-
tions under international law, the Contracting
Parties reaffirm that their obligation to each
other to protect the security of civil aviation
against acts of unlawful interference forms an
integral part of this Agreement. Without
limiting the generality of their rights and
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fråga om deras folkrättsliga rättigheter och
skyldigheter skall de avtalsslutande parterna
i synnerhet handla i överensstämmelse med
bestämmelserna i den i Tokyo den 14
september 1963 undertecknade konventionen
rörande brott och vissa andra handlingar,
begångna ombord på luftfartyg, i den i Haag
den 16 december 1970 undertecknade kon-
ventionen om förhindrande av olagligt be-
sittningstagande av luftfartyg, i den i Mont-
real den 23 september 1971 undertecknade
konventionen om förebyggande av olagliga
handlingar mot säkerheten inom den civila
luftfarten och i det i Montreal den 24 februari
1988 undertecknade protokollet för bekäm-
pande av våldsbrott på flygplatser som
används för civil luftfart i internationell trafik.

2. De avtalsslutande parterna skall på
begäran ge varandra allt bistånd som är
möjligt för att förhindra handlingar som
innefattar olagligt besittningstagande av civilt
luftfartyg och andra olagliga handlingar som
riktar sig mot säkerheten för sådant luftfartyg,
dess passagerare och besättning, flygplatser
och anläggningar för flygnavigering, samt
varje annat hot som riktar sig mot säkerheten
inom den civila luftfarten.

3. De avtalsslutande parterna skall i sina
inbördes förhållanden handla i överensstäm-
melse med de bestämmelser om luftfarts-
skydd som fastställts av Internationella civila
luftfartsorganisationen samt intagits som bi-
lagor i konventionen i den omfattning sådana
bestämmelser är tillämpliga för de avtalsslu-
tande parterna; de skall kräva att brukare av
luftfartyg införda i deras register samt brukare
som driver näringsverksamhet med huvud-
kontor eller som är stadigvarande bosatta
inom deras territorium samt de som upprätt-
håller flygplatser inom deras territorium
handlar i överensstämmelse med sådana
bestämmelser om luftfartsskydd.

4. Vardera avtalsslutande parten går med
på att sådana brukare av luftfartyg kan
åläggas att iaktta de bestämmelser om luft-
fartsskydd som avses i stycke 3 ovan och som
krävs av den andra avtalsslutande parten vid
ankomst till, avgång från samt under uppehåll
inom denna andra avtalsslutande parts terri-
torium. Vardera avtalsslutande parten skall
försäkra sig om att behöriga åtgärder effektivt
tillgrips inom dess territorium för att skydda

obligations under international law, the Con-
tracting Parties shall in particular act in
conformity with the provisions of the Con-
vention on Offences and Certain Other Acts
Committed on Board Aircraft, signed at
Tokyo on 14 September 1963, the Convention
for the Suppression of Unlawful Seizure of
Aircraft, signed at The Hague on 16 Decem-
ber 1970, the Convention for the Suppression
of Unlawful Acts against the Safety of Civil
Aviation, signed at Montreal on 23 September
1971 and the Protocol for the Suppression of
Unlawful Acts of Violence at Airports Ser-
ving International Civil Aviation, signed at
Montreal on 24 February 1988.

2. The Contracting Parties shall provide
upon request all practicable assistance to each
other to prevent acts of unlawful seizure of
civil aircraft and other unlawful acts against
the safety of such aircraft, their passengers
and crew, airports and air navigation facili-
ties, and any other threat to the security of
civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their
mutual relations, act in conformity with the
aviation security provisions established by the
International Civil Aviation Organization and
designated as Annexes to the Convention to
the extent that such security provisions are
applicable to the Contracting Parties; they
shall require that operators of aircraft of their
registry or operators of aircraft who have their
principal place of business or permanent
residence in their territory and the operators
of airports in their territory act in conformity
with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that such
operators of aircraft may be required to
observe the aviation security provisions re-
ferred to in paragraph (3) above required by
the other Contracting Party, for entry into,
departure from, and while within, the territory
of the other Contracting Party. Each Con-
tracting Party shall ensure that adequate
measures are effectively applied within its
territory to protect aircraft, to inspect pas-
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luftfartyg, kontrollera passagerare, besättning,
handbagage, bagage, frakt och luftfartygs
förråd före och under embarkeringen eller
lastningen. Vardera avtalsslutande parten
skall ta under positivt övervägande varje
begäran av den andra avtalsslutande parten
om skäliga speciella skyddsåtgärder för att
bemöta något visst hot.

5. Då olagligt besittningstagande av civilt
luftfartyg eller andra olagliga handlingar som
riktar sig mot säkerheten för ett sådant
luftfartyg, dess passagerare och besättning,
flygplatser eller anläggningar för flygnavige-
ring inträffar, eller då hot därom föreligger,
skall de avtalsslutande parterna bistå varandra
genom att underlätta kommunikationer och
vidta andra lämpliga åtgärder avsedda att
snabbt och säkert få slut på sådana händelser
eller hot därom, i den utsträckning det är
möjligt under de rådande förhållandena.

sengers, crew, carry-on items, baggage, cargo
and aircraft stores prior to and during
boarding or loading. Each Contracting Party
shall also give positive consideration to any
request from the other Contracting Party for
reasonable special security measures to meet
a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident
of unlawful seizure of civil aircraft or other
unlawful acts against the safety of such
aircraft, their passengers and crew, airports or
air navigation facilities occurs, the Contract-
ing Parties shall assist each other by facili-
tating communications and other appropriate
measures intended to terminate rapidly and
safely such incident or threat thereof to the
extent practicable under the circumstances.
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Finlands ambassad i Singapore hälsar
republiken Singapores utrikesdepartement
och har äran att hänvisa till dess not
MFA/PD2/00166/2001 av den 15 oktober
2001 om underhandlingarna angående luft-
fartsavtalet som fördes i Helsingfors den 18
och 19 juli 2001 mellan de finländska och de
singaporianska luftfartsmyndigheterna.

Finlands ambassad i Singapore har vidare
äran att meddela att Finlands regering godta-
git ändringarna i luftfartsavtalet sålunda att de
nuvarande artiklarna 1.1 (b) och 3 i luftfarts-
avtalet ersätts med artiklarna 1.1 (b) och 3
enligt bilagorna B respektive C. Hänvisning-
arna till det av den avtalsslutande parten
utsedda lufttrafikföretaget i avtalet och pro-
memorian om samförstånd av den 29 februari
2000 skall som följd av ändringarna i artikel
3 tolkas som hänvisningar till vilket som helst
lufttrafikföretag som parten utsett. Hänvis-
ningarna i artikel 9.2 och 9.3 i avtalet till det
av den avtalsslutande parten utsedda flygtra-
fikföretaget skall dock tolkas som hänvisning-
ar till de lufttrafikföretag som parten utsett.
Finlands regering har också godtagit inklu-
derandet av artiklarna 8 a (flygsäkerheten)
och 8 b (skyddsåtgärderna inom luftfarten) i
luftfartsavtalet enligt villkoren i bilagorna D
och E.

Enligt artikel 16 i luftfartsavtalet skall ett
svar från Finlands ambassad i Singapore
genom utväxling av diplomatiska noter utgöra
ett avtal mellan de båda staternas regeringar
vilket träder i kraft trettio (30) dagar från den
dag svaret är daterat.

Finlands ambassad försäkrar Republiken
Singapores utrikesdepartement om sin ut-
märkta högaktning.

Singapore den 12 september 2002

The Embassy of Finland, Singapore pre-
sents its compliments to the Ministry of
Foreign Affairs of the Republic of Singapore
and has the honour to refer to the latter’s
Note: MFA/PD2/00166/2001 dated 15 Octo-
ber 2001 on the Air Services Agreement
Consultations held in Helsinki on 18–19 July
2001 between the Aeronautical Authorities of
Finland and Singapore.

The Embassy of Finland has the further
honour to inform that the Government of
Finland has approved the amendments of the
Air Services Agreement by the replacement
of the existing paragraph 1(b) of Article 1 and
Article 3 to the Air Services Agreement with
the paragraph 1(b) of Article 1 and Article 3
set out in Annexes B and C respectively. As
a consequence of the amendments to Article
3, references to the designated airline of a
Contracting Party in the Agreement and the
Memorandum of Understanding signed on 29
February 2000 should be read as referring to
any designated airline of that Party. The
references in paragraphs (2) and (3) of Article
9 of the Agreement to the designated airline
of a Contracting Party should however be
read as referring to the designated airlines of
that Party. In addition, the Government of
Finland has approved the insertion of Articles
8a (on Flight safety) and 8b (on Aviation
security) in the Air Services Agreement in
terms set out in Annexes D and E respect-
ively.

In accordance with Article 16 of the Air
Services Agreement, a reply from the Em-
bassy of Finland in Singapore by exchange of
Diplomatic Notes shall constitute an agree-
ment between the two Governments, which
shall come into effect in thirty (30) days from
the date of the reply.

The Embassy of Finland in Singapore
avails itself of this opportunity to renew to the
Ministry of Foreign Affairs of the Republic
of Singapore the assurances of its highest
consideration.

Singapore, 12 September 2002

2. Finlands ambassad i Singapore (ambassadör Kim Luotonen) till Republiken Singapores
utrikesdepartement
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