
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med 
Republiken Korea om luftfart 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner luftfartsavtalet mellan Republiken Fin-
lands regering och Republiken Koreas regering (Sydkorea) samt antar en lag om sättande i kraft 
av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Propositionen anknyter till 
det strategiska målet Ett livskraftigt Finland i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Ma-
rins regering. 

Luftfartsavtalet mellan Finland och Sydkorea är till sin karaktär ett bilateralt luftfartsavtal. I 
avtalet har man kommit överens bl.a. om hur och under vilka förutsättningar parterna kan utse 
flygbolag att utöva de trafikrättigheter som beviljas i avtalet. I avtalet ingår bestämmelser om 
flygbolagens rättigheter och skyldigheter när de bedriver trafik. Dessutom innehåller avtalet 
sådana befrielser från vissa skatter, tullar och andra avgifter i fråga om internationell lufttrafik 
som överensstämmer med internationell praxis. 

Avtalet främjar konkurrenskraften genom att det förbättrar förutsättningarna för näringsliv och 
företagande samt öppnar nya möjligheter för lufttrafik mellan Finland och Sydkorea. Bestäm-
melserna i avtalet erbjuder trafikidkare i båda länderna ömsesidig frihet att bedriva lufttrafik 
mellan länderna och genom dem samt från dem till tredjeländer. I fråga om antal flygningar per 
vecka och codeshare-rutter avtalas närmare mellan parternas luftfartsmyndigheter. 

Avtalet ersätter det luftfartsavtal mellan länderna som undertecknades 1996. I det avtal som nu 
föreslås bli godkänt har man beaktat EU-rättens krav på etableringsfrihet inom EU för EU:s 
flygbolag. 

Enligt avtalet ska parterna på diplomatisk väg meddela varandra när de interna rättsliga åtgärder 
som krävs för ikraftträdandet av avtalet har slutförts. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den 
dag då det senare meddelandet har lämnats. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande 
i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i 
kraft samtidigt som avtalet träder. 

—————  
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MOTIVERING 

1  Bakgrund och beredning  

1.1 Bakgrund 

Mellan Finland och Sydkorea gäller för närvarande ett luftfartsavtal (FördrS 96/1996) som un-
dertecknades den 12 november 1996 och trädde i kraft den 1 februari 1997. Genom det nya avtal 
som nu föreslås bli godkänt och som undertecknades den 10 juni 2019 slopas begränsningarna 
i det gällande avtalet. I det nya avtalet har man beaktat EU-rättens krav på etableringsfrihet 
inom EU för EU:s flygbolag. På basis av det nya avtalet kan det av Finland utses flygbolag, som 
inte bara är majoritetsägda av Finland, utan också flygbolag som är majoritetsägda av medlems-
stater inom EU eller av EU-medborgare, för att bedriva trafik mellan Finland och Sydkorea och 
vidare från dem. Enligt artikel 3.5 i det gällande avtalet har vardera avtalsslutande parten rätt 
att vägra att godkänna att ett flygbolag utses eller att vägra att bevilja trafiktillstånd varje gång 
den avtalsslutande parten inte är övertygad om att dessa flygbolag huvudsakligen ägs och fak-
tiskt kontrolleras av den avtalsslutande part som har utsett flygbolaget eller av dess medborgare. 
Den nuvarande bestämmelsen anses strida mot etableringsfriheten enligt artikel 49 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och begränsa konkurrensen. Dessutom 
har tekniska ändringar gjorts i det nya avtalet. 

1.2 Beredning 

Beredningen av avtalet 

Förhandlingar om ändring av luftfartsavtalet mellan Finland och Sydkorea fördes första gången 
år 2005 i Helsingfors. Vid förhandlingarna lyfte Finland fram att det skulle vara viktigt att det 
bilaterala luftfartsavtalet mellan länderna harmoniseras med EU-lagstiftningen. Vid förhand-
lingarna betonade Finland att införandet av bestämmelser om etableringsfrihet för EU:s flygbo-
lag i det bilaterala luftfartsavtalet mellan Finland och Sydkorea är en förutsättning för att even-
tuella framtida luftfartsarrangemang mellan Finland och Sydkorea ska kunna sättas i kraft i fort-
sättningen. Vid förhandlingarna diskuterades dessutom tekniska ändringar i luftfartsavtalet. 
Diskussionerna om innehållet i det nya avtalet fortsatte under de följande förhandlingarna mel-
lan länderna. Enighet nåddes om det nya luftfartsavtalet vid avtalsförhandlingarna i Helsingfors 
den 30–31 maj 2017. Avtalstexten paraferades i slutet av förhandlingarna. Avtalet underteck-
nades i Helsingfors den 10 juni 2019. 

Beredningen på nationell nivå 

Finlands viktigaste mål vid avtalsförhandlingarna var att i det nya avtalet ta in de klausuler om 
etableringsfrihet för flygbolag som förutsätts enligt EU-lagstiftningen. Vid förhandlingarna be-
tonade Finland vikten av att ta in EU:s klausuler med tanke på de framtida flygförbindelserna 
mellan länderna. 

Kommunikationsministeriet tillsatte i maj 2017 en förhandlingsdelegation för luftfartsförhand-
lingarna den 30–31 maj 2017 mellan Finland och Sydkorea. Förhandlingsdelegationen bestod 
av medlemmar från kommunikationsministeriet, utrikesministeriet och dåvarande Trafiksäker-
hetsverket (nuvarande Transport- och kommunikationsverket Traficom). Dessutom hade repre-
sentanter för finska flygbolag och flygplatser rätt att delta i förhandlingarna som observatörer. 
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Avtalstexten paraferades i slutet av förhandlingarna i maj 2017. Republikens president beviljade 
fullmakt att underteckna avtalet den 7 juni 2019 och avtalet undertecknades i Helsingfors i juni 
2019. 

Regeringspropositionen har beretts vid kommunikationsministeriet. Utlåtanden om utkastet till 
proposition har begärts av de ministerier och intressentgrupper som är centrala med tanke på 
avtalet. Beredningsunderlaget till propositionen finns i den offentliga tjänsten på adressen 
https://valtioneuvosto.fi/hankkeet med identifieringskoden LVM038:00/2019. 

2  Avtalets  målsät tning  

Syftet med avtalet är att göra det möjligt att utveckla lufttrafikförbindelserna och lufttrafikmark-
naden mellan Finland och Sydkorea. Syftet med avtalet är att främja konkurrenskraften genom 
att förbättra förutsättningarna för näringsliv och företagande. Avtalet syftar till att undanröja 
begränsningarna i det luftfartsavtal mellan Finland och Sydkorea som undertecknades 1996. I 
framtiden kan det av Finland även utses flygbolag som är majoritetsägda av andra medlemssta-
ter inom EU eller av EU-medborgare, för att bedriva trafik mellan Finland och Sydkorea och 
vidare från dem. 

I avtalet bestäms det bl.a. hur och under vilka förutsättningar parterna kan utse lufttrafikföretag 
att utöva de trafikrättigheter som beviljas i avtalet. I avtalet fastställs lufttrafikföretagens rättig-
heter och skyldigheter när de bedriver trafik. Bestämmelserna i avtalet erbjuder trafikidkare i 
båda länderna ömsesidig frihet att bedriva lufttrafik mellan länderna och genom dem samt från 
dem till tredjeländer. I fråga om antal flygningar per vecka och codeshare-rutter avtalas närmare 
mellan parternas luftfartsmyndigheter. 

De ovan beskrivna viktigaste målen för avtalet uppnås bl.a. genom följande bestämmelser i 
avtalet: 

I artikel 2 i avtalet föreskrivs det om den ömsesidiga rättigheten för trafikidkare i båda länderna 
att transportera passagerare, frakt och post över länderna, mellan länderna och genom dem samt 
från dem till tredjeländer. 

I artikel 3 i avtalet fastställs det att en part genom ett skriftligt meddelande till den andra parten 
kan utse ett flygbolag att bedriva överenskommen trafik. I artikeln anges dessutom att det i fråga 
om flygbolag som utsetts av Finland förutsätts att flygbolaget ägs och faktiskt kontrolleras av 
medlemsstater inom Europeiska unionen eller inom Europeiska frihandelssammanslutningen 
och/eller av medborgare i dessa stater. 

Enligt artikel 10 ska parterna ge flygbolagen rättvisa och lika möjligheter att bedriva lufttrafik. 

Enligt artikel 12 ska parterna låta varje utsett flygbolag besluta om priserna för lufttrafiken på 
grundval av marknadsmässiga överväganden. 

Enligt artikel 13 ska parternas utsedda flygbolag ha lika och rättvisa möjligheter att bedriva 
internationell lufttrafik i enlighet med avtalet. 

3  De viktigaste  förslagen  

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet mellan Republiken Finlands 
regering och Republiken Koreas regering om luftfart. Propositionen innehåller också ett förslag 
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till s.k. blankettlag, genom vilken de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstift-
ningen sätts i kraft och förordningen om ikraftträdande av det luftfartsavtal mellan Finland och 
Sydkorea som undertecknades 1906 upphävs (förordning 1302/1996). 

I 1 § i den föreslagna lagen föreskrivs det att de bestämmelser i avtalet som hör till området för 
lagstiftningen ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. Paragrafen innehåller 
den i en blankettlag sedvanliga bestämmelsen som sätter i kraft de avtalsbestämmelser som hör 
till området för lagstiftningen. 

Enligt 2 § ska bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till 
området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 

I 3 § 1 mom. föreskrivs det att bestämmelser om lagens ikraftträdande utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. I 3 § 2 mom. föreskrivs det att förordningen om ikraftträdande av luftfarts-
avtalet med Republiken Korea (1302/1996) upphävs genom lagen. 

4  Proposit ionens konsekvenser  

Avtalet öppnar nya möjligheter för lufttrafik mellan Finland och Sydkorea. Avtalet ersätter det 
luftfartsavtal mellan länderna som undertecknades 1996 och upphäver begränsningar som ingår 
i avtalet. I det nya avtalet har man beaktat EU-rättens krav på etableringsfrihet inom EU för 
EU:s flygbolag. Detta för med sig en ekonomisk fördel för flygbolag och konsumenter. På basis 
av det nya avtalet kan det av Finland även utses flygbolag som är majoritetsägda av andra med-
lemsstater inom EU eller EU-medborgare, för att bedriva lufttrafik mellan Finland och Sydkorea 
och vidare från dem. 

Lufttrafiken mellan Finland och Sydkorea förväntas fortsätta som för närvarande, varför avtalet 
inte har några betydande företagskonsekvenser på kort sikt. Avtalet har inga konsekvenser för 
statsbudgeten. Luftfartsavtalet är förenligt med näringslivets intressen, eftersom regelbundna 
flygförbindelser möjliggör en ökad export och stöder finska företags konkurrenskraft genom 
förbättrade förutsättningar för företagande. 

Propositionen har inga direkta miljökonsekvenser. En väsentlig ökning av lufttrafiken kan i viss 
mån lokalt öka flygbullret och andra utsläpp till följd av lufttrafiken. 

Propositionen har inga betydande konsekvenser för myndigheternas verksamhet eller för orga-
nisation och personal på nationell nivå. 

5  Remissvar  

Utlåtanden om utkastet till proposition har begärts av utrikesministeriet, justitieministeriet, fi-
nansministeriet, Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket samt medlemmarna i 
flygtrafiksnätverket. Till flygtrafiksnätverket hör representanter förutom från ovannämnda ak-
törer även från försvarsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands 
ständiga representation vid EU, Centralhandelskammaren, Business Finland Oy, Finavia Abp, 
Gränsbevakningsväsendet, Finnair Abp, Nordic Regional Airlines Oy, Air Navigation Services 
Finland Ab, Board of Airline Representatives in Finland och Kuluttajaliitto - Konsumentför-
bundet ry. 

Arbets- och näringsministeriet konstaterar i sitt utlåtande att luftfartsavtalet skapar ramar för att 
utveckla lufttrafiken mellan Finland och Sydkorea och främjar genom det på ett välkommet sätt 
kontakterna länderna emellan. I utlåtandet framförs att avtalet förenhetligar internationell 
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praxis. Enligt arbets- och näringsministeriets uppfattning möjliggör avtalsarrangemanget en ök-
ning av utrikeshandeln och är förenligt med näringslivets intressen. Efter att covid-epidemin, 
som begränsar världshandeln, har lättat anser arbets- och näringsministeriet att det är viktigt att 
snabbt få i gång nya och sedan tidigare överenskomna flygförbindelser, vilket underlättar åter-
uppöppnandet av handeln och turismen mellan våra länder. I utlåtandet konstateras det att ut-
vecklandet av lufttrafiken stöder regeringens näringspolitiska mål. Arbets- och näringsministe-
riet konstaterar att ministeriet stöder att riksdagen godkänner avtalet samt antar en lag om sät-
tande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. 

Utrikesministeriet konstaterar i sitt utlåtande att ministeriet instämmer i det som framförts i 
utkastet till proposition och understöder att avtalet godkänns och sätts i kraft. Utrikesministeriet 
framför i sitt utlåtande lagtekniska ändringsförslag till propositionen. De preciseringar som fö-
reslogs av utrikesministeriet har beaktats vid den fortsatta beredningen av propositionen. 

Transport- och kommunikationsverket Traficom konstaterar i sitt utlåtande att verket har delta-
git i avtalsförhandlingarna och att dess synpunkter har beaktats i regeringspropositionen redan 
i beredningsskedet. Verket konstaterar i sitt utlåtande att det stöder att propositionen överlämnas 
i den form den hade vid begäran om utlåtande. 

Gränsbevakningsväsendet konstaterar i sitt utlåtande att det inte har identifierat några konse-
kvenser av propositionen för Gränsbevakningsväsendets eller inrikesministeriets myndighets-
verksamhet. När det gäller avtalet lyfte Gränsbevakningsväsendet fram den diskrepans som rå-
der mellan artikel 11 i avtalet och 30 § 2 mom. i gränsbevakningslagen (578/2005) och som 
enligt Gränsbevakningsväsendets uppfattning längre fram bör beaktas vid beredningen av nya 
motsvarande avtal. Enligt artikel 11 i avtalet får den ena parten kräva att den andra partens 
utsedda flygbolag sänder till förstnämnda partens luftfartsmyndigheter sina trafikplaner för god-
kännande, med avseende på särskilt tidtabeller, turtäthet och luftfartygstyper som ska användas, 
senast sextio (60) dagar innan den överenskomna trafiken inleds på de specificerade linjerna. 

Gränsbevakningsväsendet konstaterade däremot att enligt 30 § 2 mom. i gränsbevakningslagen 
ska en näringsidkare senast fyra månader innan gränsövergångstrafik inleds meddela gränsbe-
vakningsväsendet om att trafik kommer att inledas, och nya rutter och turer ska meddelas senast 
två månader innan trafiken inleds. Gränsbevakningsväsendet konstaterade att syftet med be-
stämmelsen i gränsbevakningslagen har varit att påverka näringsidkarnas kortfristiga förhands-
meddelanden om inledande av trafik över Schengenområdets yttre gränser och att myndighet-
erna bör ges tillräckligt med tid att ordna resurser för in- och utresekontroll och annan beredskap 
på ett gränsövergångsställe på det sätt som föreskrivs bl.a. i kodexen om Schengengränserna. 

Gränsbevakningsväsendet konstaterar dock i sitt utlåtande att artikel 11 i avtalet och 30 § 2 
mom. i gränsbevakningslagen inte ordagrant strider mot varandra, eftersom det i artikel 11 i 
avtalet föreskrivs om godkännande av en trafikplan, som Transport- och kommunikationsverket 
ansvarar för i enlighet med vad som närmare föreskrivs i lagen om transportservice (320/2017), 
och det i det senare fallet är fråga om ett meddelande till Gränsbevakningsväsendet i enlighet 
med vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen. Gränsbevakningsväsendet konstaterade att ar-
tikel 6 i avtalet också ger möjlighet att i de situationer som anges i den artikeln tillämpa de 
nationella lagar och bestämmelser som behövs i internationell lufttrafik inom landets territo-
rium. I utlåtandet konstateras det att Gränsbevakningsväsendet inte ser några hinder för god-
kännande och ikraftsättande av avtalet. 

Kommunikationsministeriet har beaktat den synpunkt som Gränsbevakningsväsendet framför i 
sitt utlåtande. Såsom det konstateras i Gränsbevakningsväsendets utlåtande föreskrivs det i ar-
tikel 11 i avtalet om godkännande av trafikplanen, som Transport- och kommunikationsverket 
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ansvarar för i enlighet med vad som närmare föreskrivs i lagen om transportservice. I gränsbe-
vakningslagens bestämmelse är det däremot fråga om ett meddelande till Gränsbevakningsvä-
sendet. Såsom det konstateras i utlåtandet ger artikel 6 i avtalet möjlighet att i de situationer 
som anges i den artikeln tillämpa de nationella lagar och bestämmelser som behövs i internat-
ionell lufttrafik inom landets territorium. Detta gäller också bestämmelserna i gränsbevaknings-
lagen. Således står avtalet och gränsbevakningslagens bestämmelse inte i strid med varandra. 

Finnair Abp konstaterar i sitt utlåtande att det anser det vara viktigt att avtalet sätts i kraft. Fin-
nair hade inget att kommentera om de enskilda bestämmelserna i avtalet. 

Business Finland Oy konstaterar i sitt utlåtande att avtalet enligt bolagets uppfattning främjar 
möjligheterna att förbättra flygförbindelserna mellan Finland och Sydkorea och på så sätt för-
bättrar förutsättningarna för en positiv utveckling av såväl turismen som annan affärsverksam-
het mellan Finland och Sydkorea. 

Finavia Abp konstaterar i sitt utlåtande att bolaget instämmer i regeringens proposition och un-
derstöder de flyg mellan Finland och Sydkorea som avtalet möjliggör. Enligt utlåtandet är hel-
täckande flygförbindelser som tillhandahålls av olika flygbolag ett viktigt sätt att främja Fin-
lands tillgänglighet och närvaro ute i världen, och ett ökat utbud av flygtrafik och fri konkurrens 
säkerställer ett mångsidigt utbud av flygtrafik för konsumenterna. 

De övriga remissinstanserna hade inga kommentarer om propositionen. 

6  Bestämmelserna i  avtalet  och deras förhållande t i l l  lagst if tningen i  Fin-
land 

Artikel 3.2 a i, ii och iv samt artikel 4.1 a i, ii och iv i avtalet överensstämmer med EU:s mo-
dellklausuler. Artikel 4.1 a v och vi, artikel 12, artikel 17.8 samt artikel 18.3 och 18.4 i avtalet 
grundar sig på EU:s referensklausuler. 

I inledningen till avtalet konstaterar parterna att de önskar ingå ett luftfartsavtal i syfte att skapa 
regelbundna lufttrafikförbindelser mellan sina territorier och bortom dem. 

Artikel 1. Definitioner. I artikeln definieras de centrala begrepp som används i avtalet. Definit-
ionerna grundar sig på Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) standardavtals-
klausuler. 

Artikel 2. Beviljande av trafikrättigheter. I enlighet med artikel 2.2 beviljar parterna varandra 
i avtalet fastställda rättigheter att bedriva överenskommen trafik på de linjer som specificeras i 
avtalet. I artikel 2.1 och 2.2 definieras de rättigheter i enlighet med ICAO:s standardavtalsklau-
suler som beviljas vardera partens utsedda flygbolag. I enlighet med internationell praxis för-
bjuder artikel 2.3 cabotage, dvs. trafik mellan orter inom den andra partens territorium. Bestäm-
melser om regelbunden lufttrafik mellan Finland och tredjeländer finns i 122 och 123 § i lagen 
om transportservice. 

Artikel 3. Utseende av flygbolag och beviljande av trafiktillstånd. I artikel 3.1 föreskrivs i en-
lighet med ICAO:s standardavtalsklausuler att vardera parten har rätt att genom ett skriftligt 
meddelande till den andra parten utse ett eller flera flygbolag att bedriva överenskommen trafik 
på specificerade linjer. Artikel 3.2 a i, ii och iv överensstämmer med EU:s modellklausuler och 
gör det möjligt att utse ett i Finland etablerat EU-bolag att bedriva trafik från Finland. Ett flyg-
bolag som utsetts av Finland ska ägas av en stat inom EU eller EES-området eller av medborgare 
i den staten. Artikel 3.2 a iii överensstämmer med ICAO:s standardavtalsklausul. Artikel 3.2 b 
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gör det möjligt att utse ett av Republiken Korea eller dess medborgare ägt flygbolag att bedriva 
trafik från Sydkorea. Artikel 3.2 b överensstämmer med ICAO:s standardavtalsklausul. I artikel 
3.3 anges det att ett utsett flygbolag får inleda överenskommen trafik när det har beviljats tra-
fiktillstånd. I Finland föreskrivs det om beviljande av trafiktillstånd och om de nationella myn-
digheternas behörighet i samband med detta i 13 kap. i lagen om transportservice. 

Artikel 4. Återkallande av trafiktillstånd permanent eller för viss tid. I artikel 4.1 anges de 
villkor för när en part får återkalla eller begränsa ett trafiktillstånd. Villkoren för återkallande 
motsvarar i stor utsträckning de villkor för beviljande av tillstånd som anges i artikel 3. I artikel 
4.1 a anges villkoren för återkallande i fråga om flygbolag som utsetts av Finland. Leden i, ii 
och iv i artikel 4.1 a överensstämmer med EU:s modellklausul. Led iii överensstämmer med 
ICAO:s standardavtalsklausul. I artikel 4.1 a v föreskrivs det om återkallande av tillstånd i en 
situation där ett flygbolag med trafiktillståndet kringgår de inskränkningar som fastställs i ett 
luftfartsavtal mellan Sydkorea och en annan medlemsstat inom EU. I artikel 4.1 a vi föreskrivs 
det om återkallande av tillstånd i en situation där en medlemsstat inom EU har förvägrat Syd-
korea trafikrättigheter. Leden v och vi överensstämmer med EU:s referensklausul. I artikel 4.1 
b anges villkoren för återkallande i fråga om flygbolag som utsetts av Sydkorea. Artikel 4.1 b 
överensstämmer med ICAO:s standardavtalsklausul. I artikel 4.2 anges det att parterna ska hålla 
samråd med varandra innan ett tillstånd återkallas eller begränsas, om inte ett omedelbart åter-
kallande eller begränsande av tillståndet är nödvändigt. Bestämmelserna om återkallande av 
trafiktillstånd hör till Transport- och kommunikationsverkets behörighet och till det förfarande 
om vilket det föreskrivs i 13 kap. i lagen om transportservice. 

Artikel 5. Befrielse från skatter, tullar och andra avgifter. I enlighet med ICAO:s standardav-
talsklausuler finns det i artikeln bestämmelser om befrielse från skatter, tullar och andra avgifter 
inom lufttrafiken på basis av ömsesidighet. 

Artikel 6. Tillämpning av lagar och bestämmelser. I artikeln föreskrivs det i enlighet med 
ICAO:s standardavtalsklausuler om tillämpningen av nationella lagar och föreskrifter i internat-
ionell lufttrafik på respektive stats territorium och om jämlik behandling av flygbolag. 

Artikel 7. Direkt transitering. I artikeln föreskrivs det om lättare kontroll och skattefrihet i 
enlighet med ICAO:s standardavtalsklausul. Enligt artikel 7.1 ska passagerare, bagage, frakt 
och post i direkt transittrafik genom en parts territorium, som inte lämnar det område på flyg-
platsen som reserverats för detta ändamål, endast genomgå en lättare kontroll. Enligt artikel 7.2 
är bagage, frakt och post i direkt transittrafik befriade från skatter, tullar och övriga liknande 
avgifter som inte baserar sig på kostnader för tjänster vid ankomst eller avgång. 

Artikel 8. Kommersiell verksamhet. I artikeln föreskrivs det i enlighet med ICAO:s standard-
avtalsklausuler om rätten för flygbolag att utan begränsningar sälja lufttrafiktjänster på den 
andra partens territorium samt att, i enlighet med den andra partens lagstiftning, inrätta kontor 
och ha personal. Enligt artikel 8.1 har vardera partens utsedda flygbolag rätt att inom den andra 
partens territorium, inom ramen för de lagar och bestämmelser som är gällande där, inrätta och 
upprätthålla sådana representationskontor samt sådan personal som behövs för flygbolagets 
verksamhet. Enligt artikel 8.2 har vardera partens utsedda flygbolag ha rätt att fritt sälja luft-
transporttjänster utgående från sina egna transportdokument inom båda parternas territorier. 
Vardera parten ska avhålla sig från att inskränka rätten för den andra partens utsedda flygbolag 
att marknadsföra och sälja, och för någon person att köpa, sådana transporttjänster. 

Artikel 9. Erkännande av tillstånd och bevis. I artikeln föreskrivs det i enlighet med ICAO:s 
standardavtalsklausuler att vardera parten är skyldig att erkänna tillstånd och bevis som utfär-
dats av den andra parten. 
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Artikel 10. Kapacitetsbestämmelser. I enlighet med ICAO:s standardavtalsklausuler ska par-
ternas utsedda flygbolag enligt artikel 10.1 ha rättvisa och lika möjligheter att bedriva överens-
kommen trafik på de specificerade linjerna. Enligt artikel 10.2 ska parternas luftfartsmyndig-
heter tillsammans komma överens om den totalkapacitet som tillhandahålls i överenskommen 
trafik som bedrivs av parternas utsedda flygbolag. Enligt artikel 10.3 ska parternas utsedda flyg-
bolag, när de bedriver överenskommen trafik, beakta den andra partens utsedda flygbolags in-
tressen. Enligt artikel 10.4  ska den överenskomna trafik som tillhandahålls av parternas utsedda 
flygbolag stå i rätt proportion till allmänhetens behov av trafik på de specificerade linjerna. 

Artikel 11. Godkännande av trafikplaner. Enligt artikel 11.1 får den ena parten kräva att den 
andra partens flygbolag sänder sina trafikplaner, inklusive tidtabeller, turtäthet och de luftfar-
tygstyper som ska användas, för godkännande senast sextio dagar innan flygtrafiken inleds. En-
ligt artikel 11.2 får vardera parten kräva att den andra partens flygbolag sänder ändringar av 
planer för godkännande senast trettio dagar i förväg. Enligt 123 § 2 mom. i lagen om transport-
service kan Transport- och kommunikationsverket fastställa platsutbudet och tidtabellerna för 
den regelbundna lufttrafiken. 

Artikel 12. Tariffer. I överensstämmelse med EU:s referensklausul ska parterna låta varje utsett 
flygbolag besluta om priserna för lufttrafiken på grundval av marknadsmässiga överväganden. 
Det är tillåtet att ingripa i prissättningen endast för att förhindra sådana i artikeln angivna priser 
eller förfaranden som snedvrider konkurrensen. I artikeln föreskrivs det om ett samrådsförfa-
rande som ska vidtas om den ena parten anser att ett pris strider mot artikelns bestämmelser. 

Artikel 13. Rättvis konkurrens. Enligt artikel 13.1 ska parternas utsedda flygbolag ha lika och 
rättvisa möjligheter att bedriva internationell lufttrafik i enlighet med avtalet. Enligt artikel 13.2 
ska parterna vid behov vidta alla lämpliga åtgärder inom sin behörighet för att avskaffa alla 
former av diskriminering eller orättvis konkurrens som på ett ogynnsamt sätt påverkar konkur-
renssituationen för det eller de flygbolag som utsetts av den andra parten. Bestämmelserna i 
artikeln överensstämmer med ICAO:s standardavtalsklausuler. I Finland finns bestämmelser 
om förbud mot konkurrensbegränsningar i konkurrenslagen (948/2011). I 3 § i den lagen anges 
det att när en konkurrensbegränsning kan påverka handeln mellan Europeiska unionens med-
lemsstater tillämpas också bestämmelserna i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. 

Artikel 14. Användaravgifter. Enligt artikel 14.1 får de avgifter som behöriga myndigheter eller 
andra organ tar ut av flygbolag inte vara diskriminerande mot parternas flygbolag jämfört med 
andra flygbolag. Enligt artikel 14.2 ska vardera parten främja samråd mellan sina behöriga myn-
digheter eller organ som tar ut avgifterna och de flygbolag som använder tjänsterna och anlägg-
ningarna. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med ICAO:s standardavtalsklausuler. En-
ligt 123 § 2 mom. i lagen om transportservice fastställer Transport- och kommunikationsverket 
vid behov bl.a. transportavgifterna. 

Artikel 15. Inkomstöverföring. I artikeln föreskrivs det i enlighet med ICAO:s standardavtals-
klausuler om rätten för den andra partens flygbolag att överföra inkomster från försäljning av 
biljetter, utan att det hänförs några särskilda avgifter, begränsningar eller krav till dem. 

Artikel 16. Uppgifter och statistik. I artikeln anges det i enlighet med ICAO:s standardavtals-
klausuler att parternas luftfartsmyndigheter på begäran ska lämna periodiska eller andra statist-
iska uppgifter för granskning av kapaciteten hos den överenskomna trafik som bedrivs av den 
andra partens utsedda flygbolag. 

Artikel 17. Säkerhet. I enlighet med ICAO:s standardavtalsklausuler föreskrivs det i artikeln 
om åtgärder som en part får vidta om den märker brister i säkerheten eller annars har behov av 
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att samråda om säkerhetsbestämmelser med den andra parten. I artikel 17.3 anges att en parts 
representanter, medan luftfartyget är inom partens territorium, kan utföra inspektioner i luftfar-
tyg som används av den andra partens flygbolag. I enlighet med EU:s referensklausuler före-
skrivs det i artikel 17.8 att bestämmelserna i artikeln ska tillämpas också i det fallet att Finland 
har utsett ett sådant flygbolag för vilket myndighetstillsynen utövas och upprätthålls av en annan 
medlemsstat inom Europeiska unionen. I Finland är Transport- och kommunikationsverket den 
myndighet som ansvarar för flygsäkerheten. Bestämmelser om Transport- och kommunikat-
ionsverkets myndighetsuppgifter i anslutning till luftfarten finns i lagen om Transport- och kom-
munikationsverket (935/2018), i luftfartslagen (864/2014) och i lagen om transportservice. 

Artikel 18. Luftfartsskydd. I enlighet med ICAO:s standardavtalsklausuler hänvisas det i arti-
keln till sådana internationella konventioner om luftfartsskydd som bägge parter omfattas av. 
Vidare föreskrivs det om förfaranden för att garantera luftfartsskyddet och ingripa mot brister i 
säkerhetsarrangemangen. Artikel 18.3 och 18.4 motsvarar EU:s referensklausuler. I Finland 
finns bestämmelser om skyddet av den civila luftfarten och om behörighetsfrågor i anslutning 
till det i 9 kap. i luftfartslagen. 

Artikel 19. Samråd. I artikeln anges att båda parterna strävar efter att parternas luftfartsmyn-
digheter med jämna mellanrum ska hålla samråd sinsemellan i syfte att säkerställa ett nära sam-
arbete i alla sådana ärenden som är av betydelse för genomförandet av bestämmelserna i avtalet 
och för en tillfredsställande efterlevnad av dem. 

Artikel 20. Biläggande av tvister. I enlighet med ICAO:s standardavtalsklausuler föreskrivs det 
i artikeln att parterna i första hand ska försöka lösa tvister genom samråd. I artikel 20.2 anges 
det att om parterna inte lyckas lösa tvisten genom samråd, kan de enas om att hänskjuta me-
ningsskiljaktigheten till en person eller instans för avgörande, eller så ska tvisten på begäran av 
någondera parten hänskjutas till en skiljenämnd bestående av tre skiljemän. I artikeln föreskrivs 
det om det tillvägagångssätt som ska tillämpas vid skiljeförfarande. 

Artikel 21. Ändring av avtalet. I artikeln föreskrivs i enlighet med ICAO:s standardavtalsklau-
suler om det förfarande som tillämpas vid ändring av avtalet och om ikraftträdandet av ändring-
arna. I bestämmelserna om ikraftträdandet har man beaktat den tid som lagstiftningsförfarandet 
i Finland kräver. 

Artikel 22. Uppsägning av avtalet. I artikeln föreskrivs det i enlighet med ICAO:s standardav-
talsklausuler om förfarandet för uppsägning av avtalet. Enligt artikel 22.1 får en part när som 
helst skriftligen på diplomatisk väg underrätta den andra parten om sitt beslut att säga upp av-
talet. Enligt artikel 22.2 upphör avtalet att gälla tolv månader efter den dag då den andra parten 
tog emot underrättelsen. 

Artikel 23. Multilaterala konventioner. I artikeln föreskrivs det i enlighet med ICAO:s standar-
davtalsklausuler att en multilateral konvention om luftfart som träder i kraft för båda parterna 
ska ha företräde i förhållande till detta avtal. 

Artikel 24. Registrering hos Internationella civila luftfartsorganisationen. I artikeln föreskrivs 
det i enlighet med ICAO:s standardavtalsklausuler att avtalet och alla ändringar av avtalet ska 
registreras hos ICAO. 

Artikel 25. Ikraftträdande. I artikeln föreskrivs det i enlighet med ICAO:s standardavtalsklau-
suler om ikraftträdandet av avtalet. I bestämmelserna om ikraftträdandet har man beaktat den 
tid som lagstiftningsförfarandet i Finland kräver. Enligt artikel 25.1 ska parterna på diplomatisk 
väg meddela varandra när de interna rättsliga åtgärder som krävs för ikraftträdandet av avtalet 
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har slutförts. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då det senare meddelandet har 
lämnats. I artikel 25.2 anges det att luftfartsavtalet mellan Finland och Sydkorea, undertecknat 
1996, upphör att gälla. 

Bilaga. Bilagan innehåller bestämmelser om de linjer på vilka utsedda flygbolag får bedriva 
trafik på. Enligt artikel 1 k utgör bilagan en integrerad del av avtalet. 

Ikraftträdandet av avtalet förutsätter inga ändringar i Finlands nationella lagstiftning. 

7  Ikraftträdande 

Enligt artikel 25 i avtalet ska parterna på diplomatisk väg meddela varandra när de interna rätts-
liga åtgärder som krävs för ikraftträdandet av avtalet har slutförts. Enligt artikeln träder avtalet 
i kraft trettio dagar efter den dag då det senare meddelandet har lämnats. 

Det föreslås att den lag som ingår i propositionen ska träda i kraft samtidigt som avtalet träder 
i kraft, vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet. 

Sydkorea har redan meddelat Finland att landet har slutfört de interna rättsliga åtgärder som 
krävs för ikraftträdandet av avtalet. Noten från den sydkoreanska beskickningen om att de in-
terna rättsliga åtgärderna i Sydkorea har slutförts är daterad den 11 juli 2019. 

8  Bifall  av Ålands lagting  

Avtalet innehåller inga bestämmelser som hör till Ålands behörighet, eftersom luftfart enligt 27 
§ 14 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till rikets lagstiftningsbehörighet. 

9  Verkstäl l ighet  och uppföljning  

Enligt artikel 19 i avtalet strävar båda parterna efter att parternas luftfartsmyndigheter med 
jämna mellanrum ska hålla samråd sinsemellan i syfte att säkerställa ett nära samarbete i alla 
sådana ärenden som är av betydelse för genomförandet av bestämmelserna i avtalet och för en 
tillfredsställande efterlevnad av dem. 

10  Förhållande t i l l  andra proposit ioner  

Vid kommunikationsministeriet pågår en utredning om behoven att ändra luftfartslagstiftningen 
(LVM052:00/2020). I projektet utreds de viktigaste ändringsbehoven i fråga om den nationella 
luftfartslagstiftningen, vilka beror på den senaste tidens utveckling inom luftfartens verksam-
hetsmiljö och inom EU-lagstiftningen samt på lagstiftningstekniska frågor. Ändringarna kom-
mer huvudsakligen att vara tekniska eller beröra bara en begränsad grupp luftfartsaktörer. Fö-
remål för bedömningen är nu bl.a. tekniska bestämmelser om granskning av ett luftfartygs luft-
värdighet, överföringen av behörigheten till Transport- och kommunikationsverket i fråga om 
beviljande av flygplatsunderstöd, behovet av drifttillstånd för historiska luftfartyg, förhållandet 
mellan luftfartsförseelser och straffbestämmelser i strafflagen samt ingripandet i obemannade 
luftfartygs färd i närheten av flygplatser. Det preciseras senare om avsikten är att göra ändringar 
i de bestämmelser i luftfartslagen och lagen om transportservice som det hänvisas till i denna 
proposition. Avsikten är att propositionerna med förslag till ändring av lagstiftningen överläm-
nas till riksdagen sommaren 2021. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transport-
service, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen (RP 176/2020 rd), i vilken behövliga 
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korrigeringar görs i lagen om transportservice i fråga om taxitrafiken, lämnades till riksdagen 
den 15 oktober 2020. Propositionen i fråga har inga konsekvenser för de bestämmelser i lagen 
om transportservice som det hänvisas till i denna proposition. 

11  Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning  

Behörighetsfördelningen mellan Europeiska unionen och medlemsstaten 

Internationella luftfartsförbindelser mellan EU:s medlemsstater och tredjeländer har av tradition 
reglerats genom bilaterala luftfartsavtal, genom bilagor till dem och genom andra bilaterala och 
multilaterala överenskommelser i detta sammanhang. Enligt de domar som Europeiska union-
ens domstol meddelat i målen C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, 
C-475/98 och C-476/98 har unionen exklusiv behörighet när det gäller vissa frågor i bilaterala 
avtal. Till följd av domarna ska alla de nuvarande bilaterala avtal mellan medlemsstater och 
tredjeländer som står i strid med EU-rätten ändras eller ersättas med nya avtal som överens-
stämmer med EU-rätten. 

Eftersom bestämmelserna i luftfartsavtalen delvis faller under unionens och delvis under med-
lemsstaternas behörighet, har Europaparlamentet och rådet antagit förordning (EG) nr 847/2004 
om förhandling om och genomförande av luftfartsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer 
(nedan förordningen om yttre förbindelser). Genom förordningen har ett samarbetsförfarande 
inrättats mellan medlemsstaterna och kommissionen för att säkerställa att avtalen överensstäm-
mer med unionens lagstiftning. Genom förordningen om yttre förbindelser har man skapat en 
mekanism genom vilken Europeiska unionen under vissa villkor tillåter att medlemsstaten ingår 
luftfartsavtal som med tanke på sitt innehåll till vissa delar hör till unionens exklusiva behörig-
het. Medlemsstaten förhandlar och ingår avtal med ett tredjeland under eget namn också till den 
del behörigheten i ärendet i regel hör till unionen. 

Med hänsyn till förordningen om yttre förbindelser är det alltså inte fråga om ett traditionellt 
blandat avtal som innehåller bestämmelser som omfattas dels av medlemsstatens, dels av Euro-
peiska unionens behörighet och där både unionen och dess medlemsstater är parter. Det är inte 
heller fråga om ett sådant avtal som medlemsstaterna i Europeiska unionen förbinder sig till på 
unionens vägnar (GrUU 16/2004 rd). Trots behörighetsfördelningen godkänner riksdagen dock 
avtalet i sin helhet, eftersom det enligt grundlagsutskottets ställningstagande (GrUU 7/2012 rd 
och GrUU 14/2014 rd) i sin helhet är fråga om ett avtal som Finland har ingått. Således begärs 
det att riksdagen godkänner avtalet i sin helhet. Det begärs dessutom att riksdagen godkänner 
en lag, genom vilken de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen sätts i 
kraft. Ett tillstånd i enlighet med förordningen om yttre förbindelser behövs från kommissionen 
för ingående av avtal när det gäller de avtalsbestämmelser som på det sätt som beskrivs ovan 
till sitt innehåll i regel omfattas av unionens exklusiva behörighet. I och med den antagna un-
ionslagstiftningen har unionens behörighet i frågor som gäller lufttrafik blivit tämligen omfat-
tande. Medlemsstaternas nationella behörighet begränsas närmast till att gälla hur medlemssta-
terna ordnar de offentliga förvaltningsuppgifter som förordningarna förutsätter i respektive fall. 

En medlemsstat ska på förhand meddela kommissionen sina avsikter att inleda förhandlingar 
med tredjeländer samt uppgifter om vilka bestämmelser i avtalet som ska behandlas under för-
handlingarna, förhandlingarnas syfte samt alla andra relevanta uppgifter. I förekommande fall 
ska kommissionen bjudas in att delta som observatör i förhandlingarna. Enligt förordningen kan 
en medlemsstat ingå ett luftfartsavtal med ett tredjeland, om avtalet innehåller de standardklau-
suler som avses i förordningen och som medlemsstaterna och kommissionen tillsammans gjort 
upp och fastställt för att säkerställa att medlemsstaternas flygbolag behandlas likvärdigt. Enligt 
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förordningen om yttre förbindelser ska medlemsstaterna när de ingår luftfartsavtal med tredje-
länder meddela förhandlingsresultatet till kommissionen. Kommissionen ger tillstånd att ingå 
avtalet om det innehåller de relevanta standardklausulerna. Om avtalet inte innehåller standard-
klausulerna, ska avtalet behandlas i enlighet med det kommittéförfarande som avses i förord-
ningen om yttre förbindelser, under förutsättning att avtalet inte är till skada för ändamålet och 
syftet med unionens gemensamma luftfartspolitik. Medlemsstaten får tillämpa avtalet tillfälligt, 
tills förfarandet i fråga har lett till ett resultat. Europeiska kommissionen godkände den 8 sep-
tember 2017 förhandlingsresultatet mellan Finland och Sydkorea i enlighet med förordningen 
om yttre förbindelser. 

Förordningar som gäller de frågor som omfattas av luftfartsavtalet mellan Finland och Sydkorea 
är bl.a. förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik 
i gemenskapen, förordning (EU) nr 1139/2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser 
på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet 
(EASA-förordningen), förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den ci-
vila luftfarten, förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- 
och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (slot-förordningen), förordning (EU) nr 
391/2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster, förordning (EU) 
nr 376/2014 som gäller rapportering av händelser inom civil luftfart samt förordning (EU) nr 
598/2014 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser 
i unionen. Dessutom har bestämmelser på direktivnivå antagits bl.a. om marktjänster 
(96/67/EG, direktivet om marktjänster) och om flygplatsavgifter (2009/12/EG, direktivet om 
flygplatsavgifter). 

På denna grund hör åtminstone artikel 1, artikel 3.2 a, artikel 4.1 a, artiklarna 5-6, artikel 8, 
artikel 12.1 och 12.2, artikel 13, artikel 14, artikel 15, artikel 17 samt artikel 18 i avtalet till 
unionens och delvis till medlemsstaternas behörighet. Bakgrunden till bestämmelserna är artikel 
49 om etableringsfrihet i EUF-fördraget och bestämmelserna i förordningen om yttre förbindel-
ser. På avtalets bestämmelser i synnerhet om likvärdig behandling av flygbolagen, rättvis kon-
kurrens och prissättning tillämpas dessutom Europeiska unionens konkurrensregler (artiklarna 
101 och 102 i EUF-fördraget). 

Bestämmelser som hör till området för lagstiftningen 

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen godkänner riksdagen fördrag och andra internationella förplik-
telser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Enligt grund-
lagsutskottets tolkningspraxis ska en bestämmelse anses höra till området för lagstiftningen, om 
den gäller utövande eller inskränkning av en grundläggande rättighet som är tryggad i grundla-
gen, om den i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, om det enligt 
grundlagen ska föreskrivas eller redan föreskrivs i lag om den sak som avses eller om det enligt 
rådande uppfattning i Finland ska föreskrivas i lag om den sak som avses. Enligt grundlagsut-
skottet hör en bestämmelse i en internationell förpliktelse på dessa grunder till området för lag-
stiftningen oberoende av om den står i strid eller harmonierar med en bestämmelse som utfärdats 
genom lag i Finland (se t.ex. GrUU 11/2000 rd och GrUU 12/2000 rd). 

I artikel 1 anges och definieras begrepp som används i avtalet. Sådana bestämmelser som indi-
rekt påverkar tolkningen och tillämpningen av materiella bestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen, hör också själva till området för lagstiftningen (GrUU 24/2001 rd). Artikeln in-
nehåller således bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. 
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I artikel 2 finns bestämmelser om beviljande av trafikrättigheter. Bestämmelser om regelbunden 
lufttrafik mellan Finland och tredjeländer samt om flygrutter som omfattas av användningsbe-
gränsningar på basis av ett luftfartsavtal finns i 123 och 124 § i lagen om transportservice. In-
ternationella förpliktelser som är bindande för Finland har företräde framför bestämmelserna i 
lag. Bestämmelserna i avtalet är så detaljerade att de inte kräver några kompletterande nationella 
bestämmelser. I artikel 2 i avtalet föreskrivs det om grunderna för individens rättigheter och 
skyldigheter, och bestämmelserna kan därför anses höra till området för lagstiftningen i Finland. 

Artiklarna 3 och 4 i avtalet, vilka gäller utseende av flygbolag och beviljande och återkallande 
av trafiktillstånd, hänför sig till Transport- och kommunikationsverkets behörighet och till det 
förfarande om vilket det föreskrivs i 13 kap. i lagen om transportservice. Bestämmelserna i 
artiklarna hör till området för lagstiftningen. 

Artikel 5.1 och 5.2 innehåller bestämmelser om befrielse från skatter, tullar och andra avgifter 
på basis av ömsesidighet. Bestämmelserna motsvarar internationell praxis. Enligt 81 § i grund-
lagen föreskrivs det om statsskatt och avgifter genom lag. I artikel 5.3 föreskrivs det om tull-
kontroll och i artikel 5.4 om rätt att lossa luftfartygens utrustning. Bestämmelserna i artikel 5 
hör till området för lagstiftningen och det föreskrivs om dem bl.a. i mervärdesskattelagen 
(1501/1993) samt i tullagstiftningen. Bestämmelserna i artikeln hör sålunda till området för lag-
stiftningen. Tullar hör dock till Europeiska unionens exklusiva behörighet. 

I artikel 6.1 och 6.2 finns bestämmelser om tillämpningen av lagstiftningen i Finland i vissa fall 
på luftfartyg, passagerare, besättning, frakt, bagage och post som finns på Finlands territorium. 
Bestämmelserna i artikeln gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter och hör 
således till området för lagstiftningen. Enligt artikel 6.3 är det förbjudet att ge flygbolag före-
träde vid tillämpningen av bestämmelser om immigration, tull, karantän och andra motsvarande 
bestämmelser. Bestämmelser om det som föreskrivs i artikeln finns i 13 kap. i lagen om trans-
portservice och hör till området för lagstiftningen. 

I artikel 7 föreskrivs det om kontroll av passagerare, bagage och frakt i direkt transittrafik. Be-
stämmelserna i artikeln gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter och hör så-
ledes till området för lagstiftningen. Artikel 7.2 innehåller bestämmelser om befrielse från skat-
ter, tullar och andra avgifter på basis av ömsesidighet. Bestämmelserna motsvarar internationell 
praxis. Enligt 81 § i grundlagen utfärdas bestämmelser om statsskatt och avgifter genom lag, så 
punkten i artikeln hör till området för lagstiftningen. 

Artikel 8, som gäller möjligheter för affärsverksamhet, innehåller bestämmelser som gäller eta-
bleringsfriheten. I Finland finns det bestämmelser om inresa, vistelse och arbete i utlänningsla-
gen (301/2004) och sålunda hör bestämmelserna i artikeln till området för lagstiftningen. 

I artikel 9 i avtalet föreskrivs det om ömsesidigt erkännande av tillstånd och bevis som utfärdats 
av parterna. Det föreskrivs om de tillstånd som avses i artikeln i 14 kap. i lagen om transport-
service och i 3 kap. i luftfartslagen. Bestämmelserna hör till området för lagstiftningen. 

I artiklarna 10 och 11 föreskrivs det om trafikkapaciteten och om godkännande av trafikplaner. 
Enligt 123 § i lagen om transportservice kan Transport- och kommunikationsverket fastställa 
platsutbudet och tidtabellerna för den regelbundna lufttrafiken. Bestämmelserna i artiklarna 10 
och 11 gäller också grunderna för individens rättigheter och skyldigheter och hör således till 
området för lagstiftningen. 

Artikel 12 innehåller bestämmelser om tariffer. Enligt artikeln får vardera parten kräva att den 
andra partens utsedda flygbolag meddelar dess luftfartsmyndighet de priser som bolaget tar ut 
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för trafik till eller från den andra partens territorium. Enligt 123 § i lagen om transportservice 
fastställer Transport- och kommunikationsverket vid behov transportavgifterna för regelbunden 
trafik. Bestämmelserna i artikeln gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter 
och är viktiga med tanke på den i 18 § i grundlagen tryggade näringsfriheten. Det föreskrivs om 
bestämmelserna i artikel 12 i 13 kap. i lagen om transportservice. Bestämmelserna hör sålunda 
till området för lagstiftningen. 

Bestämmelser om det som föreskrivs i artikel 13 om rättvis konkurrens finns i konkurrenslagen. 
Till de delar det är fråga om konsekvenser för handeln mellan medlemsstaterna ska konkurrens-
reglerna i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget tillämpas. Följaktligen hör bestämmelserna i 
artikeln till området för lagstiftningen. 

Artikel 14 innehåller bestämmelser om användaravgifter. Artikel 14.1 grundar sig på den un-
ionslagstiftning som det redogjorts för ovan och som delvis har genomförts genom nationell 
lagstiftning. Bestämmelserna i artikel 14.1 ingår i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter 
(210/2011) och hör således till området för lagstiftningen. Artikel 14.2 innehåller inte bestäm-
melser som hör till området för lagstiftningen. 

Artikel 17, som gäller säkerhet, hänför sig till Transport- och kommunikationsverkets behörig-
het att som nationell civil luftfartsmyndighet utöva tillsyn över flygsäkerheten. Bestämmelser 
om detta finns i lagen om Transport- och kommunikationsverket, luftfartslagen och i lagen om 
transportservice. Bestämmelserna i artikeln hör till området för lagstiftningen. Bestämmelserna 
i punkterna 2, 5 och 6 i artikel 17 kan anses höra till området för lagstiftningen i Finland, ef-
tersom det i dem föreskrivs om individens rättigheter och skyldigheter. 

Artikel 18 innehåller bestämmelser om luftfartsskydd. I Finland ingår bestämmelserna om luft-
fartsskydd och behörighetsfrågorna i anslutning till det i 9 kap. i luftfartslagen, och sålunda hör 
bestämmelserna i artikeln till området för lagstiftningen. 

Artikel 20 innehåller bestämmelser om biläggande av tvister. Enligt artikel 20.3 förbinder sig 
parterna att iaktta skiljedomstolens avgörande. Vid skiljemannaförfarandet kan också frågor 
som gäller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen avgöras, och bestämmelsen 
måste därför anses höra till området för lagstiftningen. Man kan anse att rättsligt bindande för-
faranden för tvistlösning i någon mån berör statens suveränitet enligt Finlands grundlag, fastän 
detta förfarande såsom en naturlig del av internationellt samarbete inte strider mot den moderna 
suveränitetsuppfattningen (se GrUU 10/1998 rd). De avtalsbestämmelser som gäller tvistlös-
ning är inte enligt regeringens bedömning problematiska med tanke på Finlands suveränitet och 
påverkar inte behandlingsordningen för avtalet. 

Behandlingsordning 

Avtalet kan inte anses innehålla bestämmelser som gäller grundlagen på det sätt som avses i 
dess 94 § 2 mom., och lagförslaget i propositionen gäller inte heller grundlagen på det sätt som 
avses i dess 95 § 2 mom. I grundlagsutskottets utlåtande GrUU 7/2012 rd, som gäller regering-
ens proposition 10/2012 rd som gäller protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Finland 
och Ryssland, konstaterades det att beslut om att godkänna protokollet kunde fattas med enkel 
majoritet och att förslaget till lag om sättande i kraft av det kunde behandlas i vanlig lagstift-
ningsordning. I utlåtandet tog grundlagsutskottet för första gången ställning till det nationella 
förfarandet för godkännande och ikraftsättande av luftfartsavtal som ingåtts enligt den mekan-
ism som ingår i förordningen om yttre förbindelser. Luftfartsavtalet mellan Finland och Sydko-
rea har ingåtts inom ramen för nämnda mekanism. Enligt regeringens uppfattning kan avtalet 
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således godkännas med enkel majoritet och förslaget till ikraftträdandelag behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås det att riksdagen 
godkänner det i Helsingfors den 10 juni 2019 ingångna avtalet mellan Republiken Finlands 
regering och Republiken Koreas regering om luftfart. 

Kläm 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs 
riksdagen samtidigt följande lagförslag: 
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Lagförslag 

Lag 

om avtalet med Republiken Korea om luftfart 

I enlighet med riksdagens föreskrivs: 
 

1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Helsingfors den 10 juni 2019 

mellan Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering ingångna avtalet om luft-
fart gäller som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem. 
 
 

2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för 

lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 
 

3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Genom denna lag upphävs förordningen om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Republiken 

Korea (1302/1996). 
————— 

 
 
 
 
 
Helsingfors den 21 januari 2021 

 
Statsminister 

Sanna Marin 

 
 
 
 

Kommunikationsminister Timo Harakka 
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Fördragstext 

 
AVTAL MELLAN REPUBLIKEN FIN-
LANDS REGERING OCH REPUBLIKEN 
KOREAS REGERING OM LUFTFART 

 
 

Republiken Finlands regering och Republi-
ken Koreas regering (nedan ”parterna”), 
 
 
 

som är parter i konventionen angående in-
ternationell civil luftfart, öppnad för under-
tecknande i Chicago den 7 december 1944, 
 

som önskar ingå ett avtal i enlighet med och 
som komplettering till den ovannämnda kon-
ventionen i syfte att skapa regelbundna luft-
trafikförbindelser och bedriva regelbunden 
lufttrafik mellan sina territorier och bortom 
dem, 
 

har enats om följande: 
 

Artikel 1 
 

Definitioner 
 

Om inget annat följer av kontexten, avses i 
detta avtal med 
 

a) "konventionen" konventionen angående 
internationell civil luftfart, öppnad för under-
tecknande i Chicago den 7 december 1944, 
med alla bilagor som har antagits enligt arti-
kel 90 i konventionen och alla de ändringar i 
bilagorna eller i konventionen som har anta-
gits enligt artiklarna 90 och 94 i konvent-
ionen, i den utsträckning bilagorna och änd-
ringarna har trätt i kraft för vardera parten, 
 
 

b) "luftfartsmyndigheter" i fråga om Repu-
bliken Finland den civila luftfartsmyndig-
heten och i fråga om Republiken Korea Mi-
nistry of Land, Infrastructure and Transport 
eller i fråga om vardera parten andra personer 
eller organ som bemyndigats att utföra de 

AIR SERVICES AGREEMENT BE-
TWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF FINLAND AND THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
KOREA 

The Government of the Republic Finland 
of and the Government of the Republic of 
Korea (hereinafter referred to as the "Con-
tracting Parties"), 
 

Being parties to the Convention on Interna-
tional Civil Aviation opened for signature at 
Chicago on 7 December 1944, and 
 

Desiring to conclude an agreement in con-
formity with and supplementary to the said 
Convention for the purpose of establishing 
and operating scheduled air services between 
and beyond their respective territories, 
 
 

Have agreed as follows: 
 

Article 1 
 

Definitions 
 

For the purposes of this Agreement, unless 
the context otherwise requires: 
 

a) the term "Convention" means the Con-
vention on International Civil Aviation 
opened for signature at Chicago on 7 Decem-
ber 1944, and includes any Annex adopted 
under Article 90 of that Convention and any 
amendment of the Annexes and Convention 
adopted under Articles 90 and 94 thereof in 
so far as those Annexes and amendments 
have become effective for both Contracting 
Parties; 
 

b) the term "aeronautical authorities" 
means, in the case of the Republic of Finland, 
the Civil Aviation Authority, and, in the case 
of the Republic of Korea, the Ministry of 
Land, Infrastructure and Transport, or in both 
cases any other person or body authorized to 
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uppgifter som för närvarande sköts av de 
ovan nämnda myndigheterna, 
 

c)"utsett flygbolag" ett flygbolag som ut-
setts och beviljats trafiktillstånd i enlighet 
med artikel 3 i detta avtal, 

 
 
d)”territorium” i fråga om en stat vad som 

anges om begreppet i artikel 2 i konvent-
ionen, 
 

e) "lufttrafik”, "internationell lufttrafik", 
"flygbolag" och "landning för andra än trafik-
ändamål" vad som anges om dem i artikel 96 
i konventionen, 
 
 

f) ”kapacitet” trafikvolymer enligt avtalet, 
som vanligtvis mäts i antalet flygningar (tur-
täthet) eller det på marknaden tillgängliga an-
talet sittplatser eller den på marknaden till-
gängliga mängden fraktton (mellan två städer 
eller från land till land) eller på en linje under 
en viss period, exempelvis per dag, per 
vecka, per säsong eller per år, 
 

g) ”överenskommen trafik” internationell 
lufttrafik avsedd för passagerare, bagage, 
frakt och post på de linjer som specificeras i 
bilagan till detta avtal,  
 
 

h) ”specificerad linje” en linje som anges i 
bilagan till detta avtal,  
 

i) ”tariff” avgifter som tas ut för transport 
av passagerare, bagage eller frakt samt pris-
villkoren, inklusive priserna och villkoren för 
förmedlare och andra extra tjänster, men ex-
klusive ersättning och villkor för transport av 
post, 
 
 

j) ”avtalet” detta avtal, bilagan till det samt 
ändringar av avtalet och bilagan, och 
 
 

k) ”bilaga” bilagan till detta avtal, med de 
ändringar som gjorts enligt artikel 21 i detta 
avtal. Bilagan utgör en integrerad del av av-

perform any functions at present exercised by 
the said authorities; 
 

c) the term "designated airline" means any 
airline which has been designated and author-
ized in accordance with Article 3 of this 
Agreement; 
 

d) the term "territory" in relation to a State 
has the meaning assigned to it in Article 2 of 
the Convention; 
 

e) the terms "air service", "international air 
service", "airline" and "stop for non-traffic 
purposes" have the meanings respectively as-
signed to them in Article 96 of the Conven-
tion; 
 

f) the term "capacity" means the amount(s) 
of services provided under the Agreement, 
usually measured in the number of flights 
(frequencies) or seats or tons of cargo offered 
in a market (city pair, or country-to-country) 
or on a route during a specific period, such as 
daily, weekly, seasonally or annually; 
 
 

g) the term "agreed services" means inter-
national air services on the route(s) specified 
in the Annex to this Agreement for the 
transport of passengers, baggage, cargo and 
mail;  
 

h) the term "specified route" means a route 
specified in the Annex to this Agreement;  
 

i) the term "tariff" means the prices to be 
charged for the carriage of passengers, bag-
gage or cargo and conditions under which 
those prices apply, including prices and con-
ditions for agency and other ancillary ser-
vices, but excluding remuneration or condi-
tions for the carriage of mail; 

 
j) the term "Agreement" means this Agree-

ment, the Annex to this Agreement, and any 
amendments hereto; and 
 

k) the term "Annex" means the Annex to 
this Agreement or as amended in accordance 
with the provisions of Article 21 of this 
Agreement. The Annex shall form an integral 
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talet, och alla hänvisningar till avtalet inbe-
griper en hänvisning även till bilagan, om 
inte något annat föreskrivs särskilt. 

 
 
Artikel 2 
 
Beviljande av trafikrättigheter 
 
1. Vardera parten beviljar den andra parten 

följande rättigheter i fråga om den andra par-
tens internationella lufttrafik: 
 
 

a) rätt att flyga över dess territorium utan 
att landa, 
 

b) rätt att landa inom dess territorium för 
andra än trafikändamål. 
 

2. Vardera parten beviljar den andra parten 
i detta avtal fastställda rättigheter att bedriva 
överenskommen trafik på de specificerade 
linjerna. Vid bedrivandet av överenskommen 
trafik på en specificerad linje har vardera par-
tens utsedda flygbolag, utöver de rättigheter 
som anges i punkt 1 i denna artikel, rätt att 
landa inom den andra partens territorium på 
de orter som för denna linje anges i bilagan i 
syfte att i internationell trafik ta ombord 
och/eller lämna av passagerare, frakt och post 
antingen kombinerat eller separat. 
 
 
 

3. Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel 
ska inte anses berättiga någondera partens ut-
sedda flygbolag att inom den andra partens 
territorium ta ombord passagerare, bagage el-
ler frakt, inklusive post, för befordran mot er-
sättning eller avgift till en annan ort inom den 
andra partens territorium. 
 
 

4. Om en parts utsedda flygbolag inte kan 
bedriva trafik på sin vanliga flyglinje på 
grund av en väpnad konflikt, politiska stör-
ningar eller händelser eller särskilda och ex-
ceptionella förhållanden, ska den andra par-
ten göra sitt yttersta för att underlätta fortsatt 
bedrivande av sådan trafik genom tillfällig 

part of this Agreement and all references to 
this Agreement shall include reference to the 
Annex except where otherwise explicitly 
provided. 
 

Article 2 
 
Grant of Traffic Rights 
 
1. Each Contracting Party grants to the 

other Contracting Party the following rights 
in respect of the latter Contracting Party’s in-
ternational air services: 
 

a) the right to fly across its territory without 
landing; 
 

b) the right to make stops in its territory for 
non-traffic purposes. 
 

2. Each Contracting Party grants to the 
other Contracting Party the rights specified in 
this Agreement for the purpose of operating 
the agreed services on the specified routes. 
While operating the agreed service on a spec-
ified route, the airlines designated by each 
Contracting Party shall enjoy, in addition to 
the rights specified in paragraph 1 of this Ar-
ticle, the right to make stops in the territory 
of the other Contracting Party at the points 
specified for that route in the Annex for the 
purpose of taking up and/or putting down in-
ternational traffic in passengers, cargo and 
mail, separately or in combination. 
 

3. Nothing in paragraph 2 of this Article 
shall be deemed to confer on the designated 
airlines of one Contracting Party the right of 
taking on, in the territory of the other Con-
tracting Party, passengers, cargo or mail car-
ried for remuneration or hire and destined for 
another point in the territory of that other 
Contracting Party. 
 

4. If, because of armed conflict, political 
disturbance or developments or special and 
unusual circumstances, a designated airline 
of one Contracting Party is unable to operate 
a service on its normal routing, the other 
Contracting Party shall use its best efforts to 
facilitate the continued operation of such ser-
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omorganisering av linjerna enligt överens-
kommelse mellan parterna. 
 
 

Artikel 3 
 

Utseende av flygbolag och beviljande av 
trafiktillstånd 
 

1. Vardera parten har rätt att genom ett 
skriftligt meddelande till den andra parten 
utse ett eller flera flygbolag att bedriva över-
enskommen trafik på specificerade linjer 
samt att återkalla eller ändra ett sådant utse-
ende. 
 

2. Vid mottagande av sådana meddelanden 
och av sådana ansökningar från ett utsett 
flygbolag som lämnas i den form och på det 
sätt som föreskrivs för trafiktillstånd, ska den 
andra parten utan dröjsmål bevilja det ut-
sedda flygbolaget det trafiktillstånd det har 
sökt, om 
 

a) i fråga om flygbolag som utsetts av Re-
publiken Finland 
 

(i) flygbolaget är etablerat inom Republi-
ken Finlands territorium i enlighet med för-
draget om Europeiska unionen och fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt och 
har en operativ licens enligt Europeiska un-
ionens regelverk som är giltig i en medlems-
stat inom Europeiska unionen, 
 

(ii)den medlemsstat inom Europeiska un-
ionen som har beviljat drifttillståndet utövar 
och upprätthåller verklig myndighetstillsyn 
över flygbolaget, och den luftfartsmyndighet 
som svarar för tillsynen är tydligt angiven i 
samband med utseendet, 
 

(iii) flygbolaget har sitt huvudsakliga verk-
samhetsställe på territoriet för den medlems-
stat inom Europeiska unionen som har utfär-
dat bolagets giltiga operativa licens, och 
 

(iv) flygbolaget ägs, direkt eller genom ma-
joritetsinnehav, och faktiskt kontrolleras av 
medlemsstater inom Europeiska unionen el-
ler inom Europeiska frihandelssammanslut-
ningen och/eller av medborgare i dessa stater, 

vice through the appropriate temporary rear-
rangement of routes as is mutually decided 
by the Contracting Parties. 
 

Article 3 
 

Designation of Airlines and Operating Au-
thorization 
 

1. Each Contracting Party shall have the 
right to designate and to withdraw or alter 
such designations in writing to the other Con-
tracting Party an airline or airlines for the 
purpose of operating the agreed services on 
the specified routes. 
 

2. On receipt of such designation, and of an 
application from a designated airline, in the 
form and manner prescribed for operating au-
thorizations, the other Contracting Party 
shall, grant without delay to the designated 
airlines the appropriate operating authoriza-
tions, provided that: 
 

a) in the case of a designated airline of the 
Republic of Finland: 
 

(i) the airline is established in the territory 
of the Republic of Finland under the Treaty 
on European Union and the Treaty on the 
Functioning of the European Union and has a 
valid Operating Licence from a European 
Union Member State in accordance with Eu-
ropean Union law; and 
 

(ii) effective regulatory control of the air-
line is exercised and maintained by the Euro-
pean Union Member State responsible for is-
suing its Air Operator’s Certificate and the 
relevant aeronautical authority is clearly 
identified in the designation; and 
 

(iii) the airline has its principal place of 
business in the territory of the European Un-
ion Member State from which it has received 
its valid Operating Licence; and 
 

(iv) the airline is owned, directly or through 
majority ownership, and is effectively con-
trolled by European Union Member States or 
member states of the European Free Trade 
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b) i fråga om flygbolag som utsetts av Re-
publiken Korea 
 

(i) Republiken Korea utövar och upprätt-
håller verklig myndighetstillsyn över flygbo-
laget, och 
 

(ii) Republiken Korea, Republiken Koreas 
medborgare eller båda har aktiemajoritet och 
reell bestämmanderätt i flygbolaget, och 
flygbolaget har en giltig operativ licens som 
har beviljats av Republiken Korea, 
 
 

c) det utsedda flygbolaget uppfyller de vill-
kor som anges i de lagar och föreskrifter som 
den part som behandlar ansökan normalt till-
lämpar på internationell lufttrafik, och 
 
 
 

d) den part som utser flygbolaget uppdate-
rar och iakttar säkerhets- och skyddsnor-
merna enligt artiklarna 17 och 18 i detta av-
tal. 
 

3. När ett flygbolag på detta sätt har utsetts 
och beviljats trafiktillstånd, får det när som 
helst inleda överenskommen trafik, förutsatt 
att flygbolaget iakttar de tillämpliga bestäm-
melserna i detta avtal. 
 

Artikel 4 
 

Återkallande av trafiktillstånd permanent 
eller för viss tid 
 

1. Parterna har rätt att återkalla permanent 
eller för viss tid eller att begränsa trafiktill-
stånd som har utfärdats för den andra partens 
utsedda flygbolag eller att uppställa villkor 
som parten anser nödvändiga, om 
 

a) i fråga om flygbolag som utsetts av Re-
publiken Finland 
 

(i) flygbolaget inte är etablerat inom Repu-
bliken Finlands territorium i enlighet med 

Association and/or by nationals of such 
states; 
 

b) in the case of a designated airline of the 
Republic of Korea: 
 

(i) the Republic of Korea has and maintains 
effective regulatory control of the airline; and 
 
 

(ii) substantial ownership and effective 
control of that airline are vested in the Repub-
lic of Korea, nationals of the Republic of Ko-
rea, or both, and the airline has a valid Oper-
ating Licence issued by the Republic of Ko-
rea; 
 

c) the designated airline is qualified to meet 
the conditions prescribed under the laws and 
regulations normally applied to the operation 
of international air services by the Contract-
ing Party considering the application or ap-
plications; and 
 

d) the Contracting Party designating the 
airline maintains and implements the stand-
ards relating to safety and security set out in 
Article 17 and 18 of this Agreement. 
 

3. When an airline has been so designated 
and authorized, it may begin at any time to 
operate the agreed services, provided that the 
airlines comply with the applicable provi-
sions of this Agreement. 
 

Article 4 
 

Revocation and Suspension of Operating 
Authorization  
 

1. Each Contracting Party shall have the 
right to revoke, suspend or limit an operating 
authorization of the designated airlines of the 
other Contracting Party or to impose such 
conditions as it may deem necessary, if: 
 

a) in the case of a designated airline of the 
Republic of Finland: 
 

(i) the airline is not established in the terri-
tory of the Republic of Finland under the 
Treaty on European Union and the Treaty on 
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fördraget om Europeiska unionen och fördra-
get om Europeiska unionens funktionssätt el-
ler inte har en operativ licens enligt Europe-
iska unionens regelverk som är giltig i en 
medlemsstat inom Europeiska unionen, 
 

(ii) den medlemsstat inom Europeiska un-
ionen som har beviljat drifttillståndet inte ut-
övar eller upprätthåller verklig myndighets-
tillsyn över flygbolaget, eller den luftfarts-
myndighet som svarar för tillsynen inte är 
tydligt angiven i samband med utseendet, 
 

(iii) flygbolaget inte har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe på territoriet för den med-
lemsstat inom Europeiska unionen som har 
utfärdat bolagets giltiga operativa licens, 
 

(iv) flygbolaget inte ägs, direkt eller genom 
majoritetsinnehav, eller faktiskt kontrolleras 
av medlemsstater inom Europeiska unionen 
eller inom Europeiska frihandelssamman-
slutningen och/eller av medborgare i dessa 
stater, 
 

(v) flygbolaget redan har ett trafiktillstånd 
enligt ett bilateralt avtal mellan Republiken 
Korea och en annan medlemsstat inom Euro-
peiska unionen, och Republiken Korea visar 
att bolaget genom att utöva sina trafikrättig-
heter enligt detta avtal på linjer som inbegri-
per någon ort i den andra medlemsstaten 
inom Europeiska unionen skulle kringgå de 
inskränkningar av trafikrättigheter som fast-
ställs i det andra avtalet, eller 
 

(vi) flygbolaget har beviljats drifttillstånd 
av en medlemsstat inom Europeiska unionen, 
det inte finns något bilateralt luftfartsavtal 
mellan Republiken Korea och den berörda 
medlemsstaten inom Europeiska unionen och 
den berörda medlemsstaten inom Europeiska 
unionen har förvägrat det flygbolag som ut-
setts av Republiken Korea trafikrättigheter, 
 

b) i fråga om flygbolag som utsetts av Re-
publiken Korea 
 

(i) Republiken Korea inte upprätthåller 
verklig myndighetstillsyn över flygbolaget, 
eller 
 

the Functioning of the European Union or 
does not have a valid Operating Licence from 
a European Union Member State in accord-
ance with European Union law; or 
 

(ii) effective regulatory control of the air-
line is not exercised or not maintained by the 
European Union Member State responsible 
for issuing its Air Operator’s Certificate, or 
the relevant aeronautical authority is not 
clearly identified in the designation; or 
 
 

(iii) the airline does not have its principal 
place of business in the territory of the Euro-
pean Union Member State from which it has 
received its valid Operating Licence; or 
 

(iv) the airline is not owned directly or 
through majority ownership or is not effec-
tively controlled by European Union Mem-
ber States or member states of the European 
Free Trade Association and/or by nationals of 
such states; or 
 

(v) the airline is already authorized to oper-
ate under a bilateral agreement between the 
Republic of Korea and another European Un-
ion Member State and the Republic of Korea 
can demonstrate that, by exercising traffic 
rights under this Agreement on a route that 
includes a point in that other European Union 
Member State, it would be circumventing re-
strictions on traffic rights imposed by that 
other agreement; or 
 

(vi) the airline holds an Air Operator’s Cer-
tificate issued by a European Union Member 
State and there is no bilateral air services 
agreement between the Republic of Korea 
and that European Union Member State, and 
that Member State has denied traffic rights to 
the airline designated by the Republic of Ko-
rea; 
 

b) in the case of a designated airline of the 
Republic of Korea: 
 

(i) the Republic of Korea is not maintaining 
effective regulatory control of the airline; or 
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(ii) varken Republiken Korea, Republiken 
Koreas medborgare eller båda har aktiemajo-
ritet och reell bestämmanderätt i flygbolaget, 
eller om flygbolaget inte har en giltig opera-
tiv licens som har beviljats av Republiken 
Korea,  
 

c) det utsedda flygbolaget inte uppfyller 
villkoren i de lagar och bestämmelser som 
den part som beviljar rättigheterna tillämpar i 
enlighet med bestämmelserna i konvent-
ionen, eller 
 

d) flygbolaget i annat hänseende inte iakttar 
bestämmelserna i detta avtal. 
 

2. Om inte ett omedelbart återkallande av 
det tillstånd eller uppställande av de villkor 
som avses i punkt 1 i denna artikel är nödvän-
digt för att hindra att en part fortsätter bryta 
mot lagar och bestämmelser, får denna rättig-
het inte tillgripas förrän samråd har hållits 
med den andra parten. Samrådet ska inledas 
inom femton (15) dagar efter en begäran om 
samråd eller i enlighet med vad parterna an-
nars har kommit överens om. 
 
 
 

Artikel 5 
 

Befrielse från skatter, tullar och andra av-
gifter 
 

1. Luftfartyg insatta i internationell lufttra-
fik som används av en parts utsedda flygbo-
lag samt deras standardutrustning, reservde-
lar, bränsle- och smörjoljeförråd samt andra 
förråd (inbegripet mat, drycker och tobak) 
ombord på sådana luftfartyg ska vid ankoms-
ten till den andra partens territorium vara be-
friade från alla skatter, tullar, kontrollavgifter 
och övriga liknande avgifter, förutsatt att så-
dan utrustning och sådana förråd förblir om-
bord tills de åter förs ut ur landet eller an-
vänds eller förbrukas på luftfartyget vid flyg-
ningar över nämnda territorium. 
 
 

2. Befriade från de skatter, tullar och avgif-
ter som avses i punkt 1 i denna artikel är, med 

(ii) substantial ownership and effective 
control of that airline are not vested in the Re-
public of Korea, nationals of the Republic of 
Korea, or both, or the airline does not have a 
valid Operating Licence issued by the Repub-
lic of Korea; 
 

c) the designated airline fails to fulfil con-
ditions under the laws and regulations ap-
plied by the Contracting Party granting those 
rights in conformity with the provisions of 
the Convention; or 
 

d) the airline otherwise fails to comply with 
the provisions of this Agreement. 
 

2. Unless immediate action for the revoca-
tion, suspension or imposition of the condi-
tions mentioned in paragraph 1 of this Article 
is essential to prevent further infringement of 
the laws and regulations of a Contracting 
Party, such right shall be exercised by each 
Contracting Party only after consultation 
with the other Contracting Party. Such con-
sultations shall begin within a period of fif-
teen (15) days from the date of a request for 
consultations or as otherwise agreed between 
the Contracting Parties. 
 

Article 5 
 

Exemption from Taxes, Customs Duties 
and other Charges 
 

1. Aircraft operated on international air ser-
vices by a designated airline of one Contract-
ing Party, as well as the regular equipment, 
spare parts, supplies of fuel and lubricants, 
aircraft stores (including food, beverages and 
tobacco) on board such aircraft shall be ex-
empted from all taxes, customs duties, in-
spection fees and other similar charges on ar-
riving in the territory of the other Contracting 
Party, provided such equipment, spare parts, 
supplies and stores remain on board the air-
craft up to such time as they are re-exported 
or are used or consumed by such aircraft on 
flights over that territory. 
 

2. There shall also be exempt from the 
taxes, duties, fees and charges referred to in 
paragraph 1 of this Article, in accordance 
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undantag för avgifter som baserar sig på kost-
nader för en tillhandahållen tjänst, i enlighet 
med de lagar och föreskrifter som gäller för 
vardera parten likaså 
 

a) luftfartygsförråd som tagits ombord 
inom en parts territorium i skälig mängd för 
att användas ombord på ett sådant utgående 
luftfartyg insatt i internationell lufttrafik som 
bedrivs används av den andra partens utsedda 
flygbolag, 
 

b) reservdelar, inbegripet motorer, som in-
förs på en parts territorium för underhåll eller 
reparation av ett sådant luftfartyg insatt i in-
ternationell lufttrafik som används av den 
andra partens utsedda flygbolag, 
 
 

c) bränsle, smörjoljor och tekniskt förbruk-
ningsmaterial som införs eller tillhandahålls 
inom en parts territorium för att användas i 
internationell lufttrafik av den andra partens 
utsedda flygbolag, även i det fall att dessa 
förråd ska användas under den del av resan 
då luftfartyget flyger över den förstnämnda 
parts territorium där de tagits ombord på luft-
fartyget, och 
 

d) flygbolagets dokument, såsom flygbil-
jetter och flygfraktsedlar, samt i skälig ut-
sträckning reklam- och promotionsmaterial 
avsedda att användas av den andra partens ut-
sedda flygbolag som bedriver överenskom-
men trafik. 
 

3. Det kan krävas att materiel som avses i 
punkt 2 led a, b, c och d i denna artikel ska 
ställas under tullkontroll. 
 
 

4. Luftburen standardutrustning samt 
material, förråd och reservdelar som normalt 
finns ombord på ett luftfartyg som används 
av en parts utsedda flygbolag, får lossas inom 
den andra partens territorium endast med till-
stånd av denna parts tullmyndigheter. I dessa 
fall kan de ställas under nämnda myndighet-
ers kontroll tills de åter förs ut ur territoriet 
eller andra åtgärder i fråga om dem vidtas en-
ligt tullbestämmelserna. 

with the laws and regulations in force in each 
Contracting Party, with the exception of 
charges based on the cost of the services pro-
vided: 
 

a) aircraft stores taken on board in the ter-
ritory of one Contracting Party, within rea-
sonable limits, for use on an outbound air-
craft engaged in an international air service 
of a designated airline of the other Contract-
ing Party; 
 

b) spare parts, including engines, intro-
duced into the territory of one Contracting 
Party for the maintenance or repair of aircraft 
engaged in an international air service of a 
designated airline of the other Contracting 
Party; 
 

c) fuel, lubricants and consumable tech-
nical supplies introduced into or supplied in 
the territory of one Contracting Party for use 
in an international air service of a designated 
airline of the other Contracting Party, even 
when these supplies are to be used on the part 
of the journey performed over the territory of 
the other Contracting Party, in which they are 
taken on board; and 
 

d) airline documents, including air tickets 
and airways bills, as well as publicity and 
promotional material within reasonable lim-
its, intended for use by the designated airlines 
of the other Contracting Party operating the 
agreed services. 
 

3. The materials referred to in subpara-
graphs a), b), c) and d) of paragraph 2 of this 
Article may be required to be kept under cus-
toms supervision or control. 
 

4. The regular airborne equipment, as well 
as the materials, supplies and spare parts nor-
mally retained on board aircraft operated by 
a designated airline of one Contracting Party, 
may be unloaded in the territory of the other 
Contracting Party only with the approval of 
the customs authorities of that other Con-
tracting Party. In such case, they may be 
placed under the supervision of the said au-
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Artikel 6 
 

Tillämpning av lagar och bestämmelser 
 

1. Vardera partens lagar och bestämmelser 
om inresa i eller avresa från det egna territo-
riet med luftfartyg i internationell lufttrafik 
eller om drift och manövrering av luftfartyg 
inom det territoriet ska tillämpas på de luft-
fartyg som används av den andra partens ut-
sedda flygbolag och ska iakttas av luftfarty-
gen när de anländer till, avgår från och befin-
ner sig inom den först nämnda partens terri-
torium. 
 
 

2. Vardera partens lagar och bestämmelser 
om inresa i, uppehåll i eller avresa från det 
egna territoriet i fråga om passagerare, be-
sättning, frakt, bagage eller post, såsom for-
maliteter som gäller ankomst, avfärd, emi-
gration och immigration, tull, valuta, hälsa 
och karantän, ska under uppehåll inom detta 
territorium tillämpas på passagerare, besätt-
ning, bagage, frakt och post som befordras 
med luftfartyg som används av den andra 
partens utsedda flygbolag. 
 
 

3. Ingendera parten får vid tillämpning av 
sina bestämmelser om immigration, tull och 
karantän och andra motsvarande bestämmel-
ser ge sina egna eller andra flygbolag före-
träde i förhållande till ett flygbolag som ut-
setts av den andra parten och som bedriver 
liknande internationell lufttrafik. 
 

Artikel 7 
 

Direkt transitering 
 

1. Passagerare, bagage, frakt och post i di-
rekt transittrafik genom en parts territorium, 
som inte lämnar det område på flygplatsen 
som reserverats för detta ändamål, ska endast 
genomgå en lättare kontroll. Detta gäller 

thorities up to such time as they are re-ex-
ported or otherwise disposed of in accord-
ance with customs regulations. 
 

Article 6 
 

Application of Laws and Regulations 
 

1. The laws and regulations of one Con-
tracting Party relating to the entry into, or de-
parture from its territory of aircraft engaged 
in international air services or to the opera-
tion and navigation of such aircraft while 
within the said territory shall apply to and be 
complied with by the aircraft of a designated 
airline of the other Contracting Party upon 
entering into or departing from and while 
within the territory of the first Contracting 
Party. 
 

2. The laws and regulations of one Con-
tracting Party governing the entry into, stay 
in or departure from its territory of passen-
gers, crew, baggage, cargo or mail, such as 
those regarding the formalities of entry and 
exit, and of emigration and immigration, cus-
toms, currency, health and quarantine shall 
apply to passengers, crew, baggage, cargo 
and mail carried by the aircraft of a desig-
nated airline of the other Contracting Party 
while they are within the territory of the first 
Contracting Party. 
 

3. Neither Contracting Party shall give 
preference to its own or any other airline over 
a designated airline of the other Contracting 
Party engaged in similar international air ser-
vices in the application of its immigration, 
customs, quarantine and similar regulations. 
 
 

Article 7 
 

Direct Transit Traffic 
 

1. Passengers, baggage, cargo and mail in 
direct transit across the territory of either 
Contracting Party and not leaving the area of 
the airport reserved for such purposes shall, 
except in respect of security measures against 
acts of violence, air piracy and the smuggling 
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dock inte skyddsåtgärder mot våldshand-
lingar, smuggling av narkotika eller flyg-
planskapningar. 
 

2. Bagage, frakt och post i direkt transittra-
fik genom en parts territorium är befriade 
från skatter, tullar och övriga liknande avgif-
ter som inte baserar sig på kostnader för 
tjänster vid ankomst eller avgång. 
 

Artikel 8 
 

Kommersiell verksamhet 
 

1. Vardera partens utsedda flygbolag har 
rätt att inom den andra partens territorium, 
inom ramen för de lagar och bestämmelser 
som gäller där, inrätta och upprätthålla såd-
ana representationskontor samt sådan admi-
nistrativ, kommersiell och teknisk personal 
som behövs för flygbolagets verksamhet. 
 
 
 

2. Vardera partens utsedda flygbolag ska ha 
rätt att fritt sälja lufttransporttjänster utgå-
ende från sina egna transportdokument inom 
båda parternas territorier, antingen direkt el-
ler genom ombud, i lokal valuta eller i någon 
annan fritt konvertibel valuta. Vardera parten 
ska avhålla sig från att inskränka rätten för 
den andra partens utsedda flygbolag att mark-
nadsföra och sälja, och för någon person att 
köpa, sådana transporttjänster. 
 

Artikel 9 
 

Erkännande av tillstånd och bevis 
 

1. Vardera parten ska erkänna sådana gäl-
lande luftvärdighetsbevis, behörighetsbevis 
och tillstånd som utfärdats eller erkänts av 
den andra parten, förutsatt att villkoren för ut-
färdande eller erkännande av bevis och till-
stånd är lika stränga som eller strängare än de 
gällande miniminormer enligt konventionen. 
 
 
 
 

of narcotic drugs, be subject to no more than 
a simplified control. 
 
 

2. Baggage, cargo and mail in direct transit 
across the territory of a Contracting Party 
shall be exempt from taxes, customs duties, 
fees and other similar charges not based on 
the cost of services on arrival or departure. 
 

Article 8 
 

Commercial Activities 
 

1. The designated airlines of each Contract-
ing Party shall have the right to establish and 
maintain in the territory of the other Con-
tracting Party, within the scope of the laws 
and regulations in force therein, representa-
tive offices and such administrative, com-
mercial and technical personnel as may be 
necessary for the requirements of the desig-
nated airline concerned. 
 

2. The designated airlines of the Contract-
ing Parties shall be free to sell air transport 
services on their own transportation docu-
ments in the territories of both Contracting 
Parties, either directly or through an agent, in 
any currency. Each Contracting Party shall 
refrain from restricting the right of the desig-
nated airlines of the other Contracting Party 
to promote and sell, and of any person to pur-
chase such transportation. 
 

Article 9 
 

Recognition of Certificates and Licenses 
 

1. Certificates of airworthiness, certificates 
of competency and licenses issued, or ren-
dered valid, by either Contracting Party shall, 
during the period of their validity, be recog-
nized as valid by the other Contracting Party, 
provided that the requirements under which 
such certificates or licenses were issued or 
rendered valid are equal to or above the min-
imum standards which may be established 
from time to time pursuant to the Convention. 
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2. Vardera parten förbehåller sig dock rät-
ten att avseende flygningar över det egna ter-
ritoriet vägra erkänna sådana behörighetsbe-
vis och tillstånd för sina egna medborgare 
som den andra parten eller någon annan stat 
har beviljat eller godkänt. 
 
 

Artikel 10 
 

Kapacitetsbestämmelser 
 

1. Parternas utsedda flygbolag ska ha rätt-
visa och lika möjligheter att bedriva överens-
kommen trafik på de specificerade linjerna. 
 
 

2. Parternas luftfartsmyndigheter ska till-
sammans komma överens om den totalkapa-
citet som tillhandahålls i överenskommen 
trafik som bedrivs av parternas utsedda flyg-
bolag. 
 

3. Parternas utsedda flygbolag ska, när de 
bedriver överenskommen trafik, beakta den 
andra partens utsedda flygbolags intressen så 
att den sistnämnda partens trafik på samma 
linjer eller linjeavsnitt inte orsakas onödig 
olägenhet. 
 
 

4. Det primära målet för den överenskomna 
trafik som tillhandahålls av parternas utsedda 
flygbolag ska vara att tillhandahålla sådan 
kapacitet som när beläggningsgraden är rim-
lig motsvarar det nuvarande och det rimligt-
vis förutsägbara behovet av transport av pas-
sagerare och frakt, inklusive post, till eller 
från den parts territorium som utsett flygbo-
laget. 
 
 

5. Rätten att i överenskommen trafik lasta 
och lasta av internationell trafik till eller från 
tredjeländer på en eller flera orter på de spe-
cificerade linjerna ska utövas i enlighet med 
de allmänna principerna om regelrätt utveck-
lande av internationell luftfart och enligt den 
allmänna principen att kapaciteten ska stå i 
proportion till  
 
 

2. Each Contracting Party reserves the 
right, however, not to recognize as valid, for 
the purpose of flights over its own territory, 
certificates of competency and licenses 
granted to its own nationals or rendered valid 
for them by the other Contracting Party or by 
any other State. 
 

Article 10 
 

Capacity Provisions 
 

1. The designated airlines of the Contract-
ing Parties shall have fair and equal oppor-
tunity to operate the agreed services on the 
specified routes. 
 

2. The total capacity to be provided on the 
agreed services by the designated airlines of 
the Contracting Parties shall be jointly deter-
mined by the aeronautical authorities of the 
Contracting Parties. 
 

3. In operating the agreed services, the des-
ignated airlines of each Contracting Party 
shall take into account the interests of the 
designated airlines of the other Contracting 
Party so as not to affect unduly the services 
which the latter provide on the whole or any 
part of the same routes. 
 

4. The agreed services provided by the des-
ignated airlines of the Contracting Parties 
shall retain as their primary objective the pro-
vision, at a reasonable load factor, of capacity 
adequate to the current and reasonably antic-
ipated requirements for the carriage of pas-
sengers and cargo, including mail, coming 
from or destined for the territory of the Con-
tracting Party which has designated the air-
line or airlines. 
 

5. The right to take up or discharge on the 
agreed services international traffic destined 
for and coming from third countries at a point 
or points on the specified routes shall be ex-
ercised in accordance with the general prin-
ciples of the orderly development of interna-
tional air transport and shall be subject to the 
general principle that capacity should be re-
lated to: 
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a) behovet av trafik mellan avgångslandet 
och de slutliga destinationsländerna,  
 
 

b) behovet av transittrafik, och  
 
 

c) behovet av trafik i det territorium genom 
vilket den överenskomna trafiken går, med 
beaktande av lokal och regional lufttrafik.  
 

Artikel 11 
 

Godkännande av trafikplaner 
 

1. Den ena parten får kräva att den andra 
partens utsedda flygbolag sänder till först-
nämnda partens luftfartsmyndigheter sinatra-
fikplaner för godkännande, med avseende på 
särskilt tidtabeller, turtäthet och de luftfar-
tygstyper som ska användas, senast sextio 
(60) dagar innan den överenskomna trafiken 
inleds på de specificerade linjerna. Luftfarts-
myndigheterna ska meddela sitt beslut om 
trafikplanerna inom trettio (30) dagar från det 
att det berörda flygbolaget sänt sina trafikpla-
ner för godkännande. 
 
 
 

2. Vardera parten får kräva att den andra 
partens utsedda flygbolag sänder den först 
nämnda partens luftfartsmyndigheter änd-
ringar av planer för godkännande senast tret-
tio (30) dagar i förväg. Luftfartsmyndighet-
erna ska utan dröjsmål behandla begäranden 
som gäller ändringar eller extra flygningar. 
 
 

Artikel 12 
 

Tariffer 
 
1. Parterna ska låta varje utsett flygbolag 

besluta om tarifferna för lufttrafik på grund-
val av marknadsmässiga överväganden. Par-
terna får ingripa i prissättningen endast för att 
 
 
 

a) förhindra oskäligt diskriminerande tarif-
fer eller förfaranden, 

a) the traffic requirements between the 
country of origin and the countries of ulti-
mate destination of the traffic; 
 

b) the requirements of through airline oper-
ations; and 
 

c) the traffic requirements of the area 
through which the airline passes, after taking 
account of local and regional air services. 
 

Article 11 
 

Approval of Schedules 
 

1. Each Contracting Party may require the 
designated airlines of the other Contracting 
Party to submit their envisaged flight sched-
ules which include in particular the timeta-
bles, the frequency of the services and the 
types of aircraft to be used, for approval to 
the aeronautical authorities of the first-men-
tioned Contracting Party at least sixty (60) 
days prior to the introduction of the agreed 
services on the specified routes. The aeronau-
tical authorities shall give their decision on 
such traffic schedule submissions within 
thirty (30) days from the date the airline con-
cerned submits its schedules for approval. 
 

2. Each Contracting Party may require the 
designated airlines of the other Contracting 
Party to submit any modification to such 
schedules to its aeronautical authorities for 
approval at least thirty (30) days in advance. 
Such requests for alteration or for additional 
flights shall be dealt with promptly by the 
aeronautical authorities. 
 

Article 12 
 

Tariffs 
 

1. Each Contracting Party shall allow tar-
iffs for air services to be established by each 
designated airline based upon commercial 
considerations in the marketplace. Interven-
tion by the Contracting Parties shall be lim-
ited to: 
 

a) prevention of unreasonably discrimina-
tory tariffs or practices;  
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b) skydda konsumenter från oskäligt höga 

eller begränsande tariffer som grundar sig på 
missbruk av en dominerande ställning, och 
 

c) skydda flygbolag mot konstgjort låga ta-
riffer som grundar sig på direkt eller indirekt 
statsbidrag eller statsstöd. 
 

2. Den ena parten får på icke-diskrimine-
rande grunder kräva att den andra partens ut-
sedda flygbolag meddelar den förstnämnda 
partens luftfartsmyndigheter de tariffer som 
bolagen tar ut för flygningar till eller från den 
förstnämnda partens territorium. Det får krä-
vas att båda parternas utsedda flygbolag med-
delar sina tariffer senast trettio (30) dagar 
före den föreslagna ikraftträdandedagen. I 
enstaka fall kan det tillåtas att tarifferna med-
delas med kortare varsel än vad som normalt 
krävs. 
 

3. Ingendera parten får vidta ensidiga åtgär-
der för att hindra införande eller upprätthål-
lande av sådana tariffer som endera partens 
utsedda flygbolag har föreslagit att ska tas ut 
eller som bolaget tar ut för internationell luft-
trafik. Om en part anser att tarifferna är oför-
enliga med de principer som anges i punkt 1 
i denna artikel, ska den begära samråd och 
meddela den andra parten orsakerna till sitt 
missnöje så snart som möjligt. Samråd ska 
hållas senast trettio (30) dagar efter det att be-
gäran har tagits emot. Parterna ska samarbeta 
för att säkerställa att de uppgifter som behövs 
för ett motiverat avgörande finns till hands. 
Om parterna kan enas om de tariffer som an-
mälan om missnöje gäller, ska vardera parten 
göra sitt yttersta för att nå samförstånd Om 
parterna inte når samförstånd, träder tariffen 
i kraft eller förblir gällande. 
 
 
 
 
 

Artikel 13 
 
Rättvis konkurrens 

 

 
b) protection of consumers from tariffs that 

are unduly high or restrictive due to the abuse 
of a dominant position;  
 

c) and protection of airlines from tariffs 
that are artificially low due to direct or indi-
rect governmental subsidy or support. 
 

2. Each Contracting Party may require, on 
a non-discriminatory basis, notification to or 
filing with its aeronautical authorities of tar-
iffs to be charged to or from its territory by 
the designated airlines of the other Contract-
ing Party. Such notification or filing by the 
designated airlines of both Contracting Par-
ties may be required thirty (30) days before 
the proposed date of effectiveness. In indi-
vidual cases, notification or filing may be 
permitted on shorter notice than normally re-
quired. 
 

3. Neither Contracting Party shall take uni-
lateral action to prevent the inauguration or 
continuation of a tariff proposed to be 
charged or charged by a designated airline of 
either Contracting Party for international air 
services. If either Contracting Party believes 
that any such tariff is inconsistent with the 
considerations set forth in paragraph 1 of this 
Article, it shall request consultations and no-
tify the other Contracting Party of the reasons 
for its dissatisfaction as soon as possible. 
These consultations shall be held not later 
than thirty (30) days after receipt of the re-
quest, and the Contracting Parties shall coop-
erate in securing the information necessary 
for a reasoned resolution of the issue. If the 
Contracting Parties reach agreement with re-
spect to a tariff for which a notice of dissatis-
faction has been given, each Contracting 
Party shall use its best efforts to put that 
agreement into effect. Without such mutual 
agreement, the tariff shall go into effect or 
continue in effect. 
 

Article 13 
 

Fair Competition 
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1. Vardera partens utsedda flygbolag ska ha 
lika och rättvisa möjligheter att bedriva inter-
nationell lufttrafik i enlighet med detta avtal. 
 
 

2. Vardera parten ska vid behov vidta alla 
lämpliga åtgärder inom sin behörighet för att 
avskaffa alla former av diskriminering eller 
orättvis konkurrens som på ett ogynnsamt 
sätt påverkar konkurrenssituationen för det 
eller de flygbolag som utsetts av den andra 
parten. 
 

Artikel 14 
 

Användaravgifter 
 

1. De avgifter för användning av flygplat-
sen och andra användaravgifter för luftfarts-
anläggningar som tas ut inom en parts terri-
torium av de luftfartyg som används av den 
andra partens utsedda flygbolag får inte över-
skrida de avgifter som tas ut av den först-
nämnda partens nationella flygbolag som be-
driver motsvarande internationell lufttrafik. 
 

2. Vardera parten ska främja samråd mellan 
sina behöriga myndigheter som tar ut avgif-
terna och de utsedda flygbolag som använder 
tjänsterna och anläggningarna, om möjligt 
genom förmedling av den organisation som 
representerar flygbolagen. 
 

Artikel 15 
 

Inkomstöverföring 
 

1. Vardera parten ska bevilja den andra par-
tens utsedda flygbolag rätten att i fritt kon-
vertibla valutor fritt överföra de inkomstö-
verskott som de utsedda flygbolagen har efter 
transporter av passagerare, bagage, frakt eller 
post, kombinerat eller separat inom den först-
nämnda partens territorium, eller vid annan 
verksamhet i anslutning till luftfart, i enlighet 
med vardera partens gällande valutabestäm-
melser. 
 
 
 

1. There shall be fair and equal opportunity 
for the designated airlines of both Contract-
ing Parties to participate in the international 
air services covered by this Agreement. 
 

2. Each Contracting Party shall, where nec-
essary, take all appropriate action within its 
jurisdiction to eliminate all forms of discrim-
ination or unfair competitive practices ad-
versely affecting the competitive position of 
the designated airline or airlines of the other 
Contracting Party. 
 

Article 14 
 

User Charges 
 

1. The charges imposed in the territory of 
one Contracting Party on the aircraft of the 
designated airlines of the other Contracting 
Party for the use of airports and other aviation 
facilities shall not be higher than those im-
posed on aircraft of a national airline of the 
first Contracting Party engaged in similar in-
ternational air services. 
 

2. Each Contracting Party shall encourage 
consultations between its competent charg-
ing authorities and the designated airlines us-
ing the services and facilities, and where 
practicable, through the airlines’ representa-
tive organization. 
 

Article 15 
 

Transfer of Earnings 
 

1. Each Contracting Party shall grant to the 
designated airlines of the other Contracting 
Party the right of the free transfer, in freely 
convertible currencies, of the excess of re-
ceipts over expenditures earned by such des-
ignated airlines in its territory, in connection 
with the carriage of passengers, baggage, 
cargo and mail, separately or in combination, 
as well as from any other activities related to 
air transport, in accordance with the foreign 
exchange regulations in force in each Con-
tracting Party. 
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2. Överföringarna ska ske utan dröjsmål i 
den officiella växelkurs som gällde vid över-
föringstidpunkten och inga andra avgifter, 
begränsningar eller krav utöver normala ban-
kavgifter och bankförfaranden får hänföras 
till dem. 
 

Artikel 16 
 

Uppgifter och statistik 
 

En parts luftfartsmyndigheter ska på begä-
ran lämna eller se till att de utsedda flygbola-
gen lämnar den andra partens luftfartsmyn-
digheter periodiska eller andra statistiska 
uppgifter i den mån som skäligen kan krävas 
för granskning av kapaciteten hos den över-
enskomna trafik som bedrivs av den först-
nämnda partens utsedda flygbolag. Statisti-
ken ska innehålla uppgifter om flygbolagens 
trafikvolymer i hela den överenskomna trafi-
ken eller en del av den. 
 
 
 

Artikel 17  
 
Säkerhet 
 
1. En part får när som helst begära samråd 

om de säkerhetsnormer som den andra parten 
iakttar i fråga om luftfartsanläggningar, flyg-
besättning, luftfartyg och flygverksamhet. 
Samrådet ska äga rum inom trettio (30) dagar 
från det att begäran framställdes. 

 
 
2. Om en part efter samrådet finner att den 

andra parten på de områden som nämns i 
punkt 1 i denna artikel inte på ett effektivt sätt 
upprätthåller och tillämpar sådana säkerhets-
normer som uppfyller de normer som vid tid-
punkten uppställts i enlighet med konvent-
ionen (”ICAO:s standarder”), ska den under-
rätta den andra parten om sina iakttagelser 
och om vilka åtgärder som anses nödvändiga 
för att ICAO:s standarder ska iakttas. Den 
andra parten ska vidta lämpliga korrigerande 
åtgärder. Om den andra parten inte vidtar 
lämpliga åtgärder inom femton (15) dagar, 
eller enligt överenskommelse inom en längre 
period, kan artikel 4 i detta avtal tillämpas. 

2. Such transfers shall be effected without 
delay, at the prevailing market rate of ex-
change at the time of transfer, and shall not, 
with the exception of normal banking charges 
and procedures, be subject to any charge, 
limitation or imposition. 
 

Article 16 
 

Information and Statistics 
 

The aeronautical authorities of one Con-
tracting Party shall supply, or cause the des-
ignated airlines to supply, to the aeronautical 
authorities of the other Contracting Party, at 
their request, such periodic or other state-
ments of statistics as may be reasonably re-
quired for the purpose of reviewing the ca-
pacity provided on the agreed services by the 
designated airlines of the first Contracting 
Party. Such statements shall include infor-
mation on the amount of traffic carried by 
such airlines on the whole or any part of the 
agreed services. 
 

Article 17  
 
Safety 
 
1. Each Contracting Party may request con-

sultations at any time concerning the safety 
standards maintained by the other Contract-
ing Party in areas relating to aeronautical fa-
cilities, flight crew, aircraft and the operation 
of aircraft. Such 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 the areas 
referred to in paragraph 1 of this Article that 
meet the standards established at that time 
pursuant to the Convention (the "ICAO 
Standards"), the other Contracting Party shall 
be informed of such findings and of the steps 
considered necessary to conform with the 
ICAO Standards. The other Contracting 
Party shall then take appropriate corrective 
action. Failure by the other Contracting Party 
to take appropriate action within fifteen (15) 
days, or such longer periods as may be 
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3. I enlighet med artikel 16 i konventionen 
avtalas också att en parts bemyndigade repre-
sentanter, medan luftfartyget är inom partens 
territorium, kan utföra inspektioner i luftfar-
tyg som används av den andra partens flyg-
bolag eller på dess vägnar i trafik till eller 
från den förstnämnda partens territorium, för-
utsatt att detta inte leder till en oskälig förse-
ning för flygverksamheten. Trots de skyldig-
heter som nämns i artikel 33 i konventionen 
är syftet med denna inspektion att säkerställa 
giltigheten av handlingarna för luftfartyget 
och tillstånden för dess besättning samt att 
kontrollera att luftfartygets utrustning och 
skick uppfyller de normer som vid den tid-
punkten uppställts i enlighet med konvent-
ionen (i denna artikel "rampinspektion"). 
 
 
 

4. Om en rampinspektion eller en serie av 
rampinspektioner ger upphov till  
 

a) allvarliga farhågor om att ett luftfartyg 
eller driften av ett luftfartyg inte uppfyller de 
miniminormer som vid denna tidpunkt upp-
ställts i enlighet med konventionen, eller  
 

b) allvarliga farhågor om att de vid denna 
tidpunkt gällande säkerhetsnormerna i enlig-
het med konventionen inte upprätthålls och 
administreras effektivt, 
 

ska den part som utför inspektionen, i det 
syfte som avses i artikel 33 i konventionen, 
fritt kunna dra slutsatsen att de krav enligt 
vilka luftvärdighetsbeviset eller bevisen av-
seende luftfartyget eller tillstånden för dess 
besättning har utfärdats eller godkänts, eller 
de krav enligt vilka luftfartyget används, inte 
är lika stränga som eller strängare än de mi-
niminormer som uppställts i enlighet med 
konventionen. 
 

5. Om tillträde i syfte att utföra en rampin-
spektion enligt punkt 3 i denna artikel av ett 
luftfartyg som används av en parts utsedda 
flygbolag eller på dess vägnar förvägras av 

agreed, shall be grounds for the application 
of Article 4 of this Agreement. 
 

3. Pursuant to Article 16 of the Convention, 
it is further agreed that any aircraft operated 
by, or on behalf of, an airline of one Contract-
ing Party, on service to or from the territory 
of the other Contracting Party, may, while 
within the territory of the other Contracting 
Party, be the subject of a search by the au-
thorized representatives of the other Con-
tracting Party, provided this does not cause 
unreasonable delays in the operation of the 
aircraft. Notwithstanding the obligations 
mentioned in Article 33 of the Convention, 
the purpose of this search is to verify the va-
lidity of the relevant aircraft documentation, 
the licensing of its crew, and that the aircraft 
equipment and the condition of the aircraft 
conform to the standards established pursu-
ant to the Convention (in this Article called 
"ramp inspection"). 
 

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 established at that time pur-
suant to the Convention,  
 

the Contracting Party carrying out the in-
spection shall, for the purposes of Article 33 
of the Convention, be free to conclude that 
the requirements under which the certificate 
or licences in respect of that aircraft or in re-
spect of the crew of that aircraft had been is-
sued or rendered valid or that the require-
ments under which that aircraft is operated, 
are not equal to or above the minimum stand-
ards established pursuant to the Convention. 
 

5. In the event that access for the purpose 
of undertaking a ramp inspection of an air-
craft operated by, or on behalf of, the desig-
nated airline of one Contracting Party in ac-
cordance with paragraph 3 of this Article is 
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en representant för flygbolaget eller flygbo-
lagen, är den andra parten fri att sluta sig till 
att detta ger upphov till allvarliga farhågor av 
det slag som avses i punkt 4 i denna artikel 
och dra de slutsatser som avses i den punkten.  
 
 

6. Vardera parten förbehåller sig rätten att 
för viss tid dra in trafiktillstånd som beviljats 
den andra partens utsedda flygbolag eller att 
ändra det, om den förstnämnda parten an-
tingen på basis av en rampinspektion, en serie 
av rampinspektioner, en vägran att ge till-
träde att utföra en rampinspektion, samråd el-
ler andra orsaker drar slutsatsen att en ome-
delbar åtgärd är nödvändig med hänsyn till 
säkerheten för driften av ett flygbolag.  
 

7. Varje åtgärd som vidtagits av en part i 
enlighet med punkt 2 eller 6 i denna artikel 
ska upphöra så snart orsaken till vidtagande 
av åtgärden inte längre föreligger. 
 

8. Om Republiken Finland har utsett ett så-
dant flygbolag för vilket myndighetstillsynen 
utövas och upprätthålls av en annan med-
lemsstat inom Europeiska unionen, ska de 
rättigheter som enligt denna artikel tillkom-
mer Republiken Korea tillämpas även med 
avseende på antagande, tillämpning och upp-
rätthållande av säkerhetsnormerna i denna 
andra medlemsstat inom Europeiska unionen 
och på trafiktillståndet för flygbolaget i fråga.  
 

Artikel 18 
 

Luftfartsskydd 
 

1. Parterna bekräftar, i överensstämmelse 
med sina rättigheter och skyldigheter enligt 
internationell rätt, att deras skyldighet gente-
mot varandra att skydda civil luftfart mot 
olagligt ingripande utgör en integrerad del av 
detta avtal. Utan att inskränka allmängiltig-
heten av deras rättigheter och skyldigheter 
enligt internationell rätt ska parterna särskilt 
handla i överensstämmelse med konvent-
ionen om brott och vissa andra handlingar be-
gångna ombord på luftfartyg, undertecknad i 
Tokyo den 14 september 1963, konventionen 
för bekämpande av olaga besittningstagande 

denied by a representative of that airline or 
airlines, the other Contracting Party shall be 
free to infer that serious concerns of the type 
referred to in paragraph 4 of this Article arose 
and draw the conclusions referred to in that 
paragraph.  
 

6. Each Contracting Party reserves the right 
to suspend or vary the operating authoriza-
tion of an airline or airlines of the other Con-
tracting Party in the event the first Contract-
ing Party concludes, whether as a result of a 
ramp inspection, a series of ramp inspections, 
a denial of access for ramp inspection, con-
sultation or otherwise, that immediate action 
is essential to the safety of an airline opera-
tion. 
 

7. Any action by one Contracting Party in 
accordance with paragraph 2 or 6 of this Ar-
ticle shall be discontinued once the basis for 
the taking of that action ceases to exist. 
 

8. Where the Republic of Finland have des-
ignated an airline whose regulatory control is 
exercised and maintained by another Euro-
pean Union Member State, the rights of the 
Republic of Korea under this Article shall ap-
ply equally in respect of the adoption, exer-
cise or maintenance of safety standards by 
that European Union Member State and re-
spect of the operating authorization of that 
airline. 
 

Article 18 
 

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 lim-
iting the generality of their rights and obliga-
tions under international law, the Contracting 
Parties shall in particular act in conformity 
with the provisions of the Convention on Of-
fences and Certain Other Acts Committed on 
Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 Sep-
tember 1963, the Convention for the Sup-
pression of Unlawful Seizure of Aircraft, 
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av luftfartyg, undertecknad i Haag den 16 de-
cember 1970, konventionen för bekämpande 
av brott mot den civila luftfartens säkerhet, 
undertecknad i Montreal den 23 september 
1971, protokollet för bekämpande av vålds-
brott på flygplatser som används för civil 
luftfart i internationell trafik, undertecknat i 
Montreal den 24 februari 1988, och konvent-
ionen om märkning av plastiska sprängäm-
nen i detekteringssyfte, undertecknad i 
Montreal den 1 mars 1991, eller någon annan 
konvention som gäller säkerhetsåtgärder 
inom luftfarten och som är bindande för båda 
parterna. 
 

2. Parterna ska på begäran ge varandra all 
hjälp som är nödvändig för att förhindra 
olaga besittningstagande av civila luftfartyg 
och andra olagliga handlingar mot säkerheten 
för civila luftfartyg, deras passagerare och 
besättning, flygplatser och anläggningar för 
flygtrafiktjänst, samt varje annat hot som rik-
tar sig mot säkerheten inom den civila luft-
farten. 
 

3. Parterna ska handla i enlighet med de be-
stämmelser för luftfartsskydd som fastställts 
av Internationella civila luftfartsorganisat-
ionen och som utgör bilagor till konvent-
ionen, i den omfattning dessa säkerhetsbe-
stämmelser är tillämpliga för parterna. Par-
terna ska kräva att operatörer av sådana luft-
fartyg som införts i deras register eller de 
luftfartygsoperatörer vars huvudsakliga verk-
samhetsställe eller varaktiga hemvist är inom 
deras territorium samt flygplatsoperatörerna 
inom deras territorium handlar i enlighet med 
dessa bestämmelser om luftfartsskydd. 
 

4. Vardera parten går med på att sådana 
luftfartygsoperatörer åläggs att iaktta de be-
stämmelser och krav om luftfartsskydd som 
avses i punkt 3 och som den andra parten krä-
ver att iakttas vid ankomst till, avgång från 
och uppehåll inom denna andra parts territo-
rium. Vardera parten ska se till att ändamåls-
enliga åtgärder effektivt vidtas inom dess ter-
ritorium för att skydda luftfartyg och inspek-
tera passagerare, besättning, handbagage, ba-
gage, frakt, mat och dryck under flygningen 
samt lyftfartygsförråd före och under påstig-
ning eller lastning. Vardera parten ska också 

signed at the Hague on 16 December 1970,  
the Convention for the Suppression of Un-
lawful Acts against the Safety of Civil Avia-
tion, signed at Montreal on 23 September 
1971, the Protocol for the Suppression of Un-
lawful Acts of Violence at Airports Serving 
International Civil Aviation, signed at Mon-
treal on 24 February 1988, the Convention on 
the Marking of Plastic Explosives for the 
Purpose of Detection, done at Montreal on 1 
March 1991 and any other convention gov-
erning aviation security binding upon both 
Contracting Parties. 
 

2. The Contracting Parties shall provide 
upon request all necessary 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 act in con-
formity with the aviation security provisions 
established by the International Civil Avia-
tion Organization and designated as Annexes 
to the Convention to the extent that such se-
curity provisions are applicable to the Con-
tracting Parties; they shall require that opera-
tors of aircraft of their registry or operators of 
aircraft who have their principal place of 
business or permanent residence in their ter-
ritory, and the operators of airport in their ter-
ritory, act in conformity with such aviation 
security provisions. 
 

4. Each Contracting Party agrees that such 
operators of aircraft may be required to ob-
serve the aviation security provisions re-
ferred to in paragraph 3 above required by the 
other Contracting Party for entry into, depar-
ture from, or while within the territory of that 
other Contracting Party. Each Contracting 
Party shall ensure that adequate measures are 
effectively applied within its territory to pro-
tect the aircraft and to inspect passengers, 
crew, carry-on items, baggage, cargo, in-
flight catering and aircraft stores prior to and 
during boarding or loading. Each Contracting 
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ge en välvillig behandling av varje begäran 
av den andra parten om skäliga särskilda sä-
kerhetsåtgärder för att bemöta ett bestämt 
hot. 
 

5. När det inträffar en incident eller ett hot 
om en incident som innebär olagligt besitt-
ningstagande av ett civilt luftfartyg eller 
andra olagliga handlingar mot säkerheten för 
ett civilt luftfartyg, dess passagerare och be-
sättning, flygplatser eller anläggningar för 
flygtrafiktjänst, ska parterna hjälpa varandra 
genom att underlätta kommunikation och 
andra lämpliga åtgärder för att snabbt och sä-
kert undanröja incidenten eller hotet. 
 

6. Om en part har rimliga skäl att tro att den 
andra parten har avvikit från luftfartsskydds-
bestämmelserna i denna artikel, får den först-
nämnda parten begära omedelbart samråd 
med den andra parten. Om ingen tillfredsstäl-
lande överenskommelse nåtts inom en månad 
från begäran, får trafiktillstånd som utfärdats 
för den andra partens utsedda flygbolag åter-
kallas permanent eller för viss tid, begränsas 
eller förses med villkor. Om en nödsituation 
kräver det eller om det krävs för att hindra 
fortsatt överträdelse av bestämmelserna i 
denna artikel, får den förstnämnda parten när 
som helst vidta tillfälliga åtgärder. Åtgärder i 
enlighet med denna punkt ska avbrytas så 
snart den andra parten åter iakttar skyddsbe-
stämmelserna i denna artikel. 
 
 
 
 

Artikel 19 
 

Samråd 
 
Båda parterna strävar efter att parternas 

luftfartsmyndigheter med jämna mellanrum 
ska hålla samråd sinsemellan i syfte att säker-
ställa ett nära samarbete i alla sådana ärenden 
som är av betydelse för genomförandet av be-
stämmelserna i detta avtal och för en till-
fredsställande efterlevnad av dem. 
 
 

Artikel 20 
 

Party shall also give sympathetic considera-
tion 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 air-
craft, their passengers and crew, airports or 
air navigation facilities occurs, the Contract-
ing Parties shall assist each other by facilitat-
ing communications and other appropriate 
measures intended to terminate rapidly and 
safely such incident or threat thereof. 
 
 

6. When a Contracting Party has reasonable 
grounds to believe that the other Contracting 
Party has departed from the aviation security 
provisions of this Article, the first Contract-
ing Party may request immediate consulta-
tions with the other Contracting Party. Fail-
ure to reach a satisfactory agreement within 
one month from the date of such request shall 
constitute grounds for withholding, revoking, 
suspending, limiting or imposing conditions 
on the operating authorization of an airline or 
airlines designated by the other Contracting 
Party. When justified by an emergency, or to 
prevent further non-compliance with the pro-
visions of this Article, the first Contracting 
Party may take interim action at any time. 
Any action taken in accordance with this par-
agraph shall be discontinued upon compli-
ance by the other Contracting Party with the 
security provisions of this Article. 
 

Article 19 
 

Consultations 
 

It is the intention of both Contracting Par-
ties that there shall be from time to time con-
sultations between the aeronautical authori-
ties of the Contracting Parties with a view to 
ensuring close collaboration in all matters af-
fecting the implementation of and satisfac-
tory compliance with the provisions of this 
Agreement. 
 

Article 20 
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Biläggande av tvister 
 

1. Om det uppstår en tvist mellan parterna 
om tolkningen eller tillämpningen av detta 
avtal, ska parterna i första hand försöka lösa 
tvisten genom samråd. 
 
 

2. Om parterna inte lyckas lösa tvisten ge-
nom samråd, kan de enas om att hänskjuta 
meningsskiljaktigheten till en person eller in-
stans för avgörande; om de inte enas om 
detta, ska tvisten på begäran av någondera 
parten hänskjutas till en skiljenämnd bestå-
ende av tre skiljemän. Vardera parten utser då 
en skiljeman och dessa två skiljemän tillsam-
mans utser den tredje. Vardera parten ska 
utse en skiljeman inom sextio (60) dagar från 
det att en part av den andra parten har motta-
git en på diplomatisk väg framställd begäran 
om biläggande av tvisten med hjälp av en 
skiljenämnd, och den tredje skiljemannen ska 
utses inom ytterligare sextio (60) dagar. Om 
parten inte utser en skiljeman inom den an-
givna tiden, eller om den tredje skiljemannen 
inte utses inom den angivna tiden, får ordfö-
randen i Internationella civila luftfartsorgani-
sationens råd på begäran av parten utse den 
skiljeman eller de skiljemän som behövs. 
Den tredje skiljemannen ska vara medbor-
gare i ett tredjeland och verka som ordfö-
rande i skiljedomstolen. 
 
 
 
 

3. Parterna förbinder sig att iaktta avgöran-
den enligt punkt 2 i denna artikel. 
 
 

4. Vardera parten ska svara för de kostna-
derna för sin skiljeman och sin representation 
i skiljeförfarandet. Ansvaret för utgifterna för 
ordföranden och övriga utgifter ska i regel 
delas jämnt mellan parterna. Skiljedomstolen 
kan dock i sitt avgörande bestämma att den 
ena parten ska betala en större andel av utgif-
terna. 
 
 

5. Om och så länge någondera parten eller 
dess utsedda flygbolag inte uppfyller kraven 

Settlement of Disputes 
 

1. If any dispute arises between the Con-
tracting Parties relating to the interpretation 
or application of this Agreement, the Con-
tracting Parties shall, in the first place, en-
deavour to settle it by negotiation. 
 

2. If the Contracting Parties fail to reach a 
settlement by negotiation, they may agree to 
refer the dispute for decision to some person 
or body; if they do not so agree, the dispute 
shall, at the request of either Contracting 
Party, be submitted for decision to a tribunal 
of three arbitrators, one to be nominated by 
each Contracting Party and the third to be ap-
pointed by the two so nominated. Each Con-
tracting Party shall nominate an arbitrator 
within a period of sixty (60) days from the 
date of receipt by either Contracting Party 
from the other of a notice through diplomatic 
channels requesting arbitration of the dispute 
by such a tribunal, and the third arbitrator 
shall be appointed within a further period of 
sixty (60) days. If either of the Contracting 
Parties fails to nominate an arbitrator within 
the period specified, or if the third arbitrator 
is not appointed within the period specified, 
the President of the Council of the Interna-
tional Civil Aviation Organization may at the 
request of either Contracting Party appoint an 
arbitrator or arbitrators as the case requires. 
In all cases, the third arbitrator shall be a na-
tional of a third State and shall act as presi-
dent of the arbitral tribunal. 
 

3. The Contracting Parties shall comply 
with any decision given under paragraph 2 of 
this Article. 
 

4. Each Contracting Party shall bear the 
costs of its own arbitrator and its representa-
tion in the arbitral proceedings. The costs of 
the president and the remaining costs shall 
normally be borne in equal parts by both 
Contracting Parties. The tribunal may, how-
ever, in its decision direct that a higher pro-
portion of costs shall be borne by one of the 
two Contracting Parties. 
 

5. If and so long as either Contracting Party 
or a designated airline of either Contracting 
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enligt punkt 3 i denna artikel, får den andra 
parten upphäva eller inskränka de rättigheter 
som beviljats med stöd av detta avtal.  

 
 
Artikel 21 

 
Ändring av avtalet 

 
Om någondera parten anser att en ändring 

av en bestämmelse i detta avtal är önskvärd, 
kan denna part begära samråd med den andra 
parten. Samråd ska inledas inom sextio (60) 
dagar från den dag då begäran framfördes, 
om inte parterna kommer överens om en för-
längning av denna tidsfrist. En ändring träder 
i kraft i enlighet med förfarandet i artikel 25 
i detta avtal. 
 
 
 

Artikel 22 
 

Uppsägning av avtalet 
 

1. En part får när som helst skriftligen på 
diplomatisk väg underrätta den andra parten 
om sitt beslut att säga upp detta avtal. Under-
rättelsen ska samtidigt lämnas till Internat-
ionella civila luftfartsorganisationen. 
 
 
 

2. I detta fall upphör detta avtal att gälla 
tolv (12) månader efter den dag då den andra 
parten tog emot underrättelsen. Om den 
andra parten inte erkänner mottagandet av 
underrättelsen, anses denna vara mottagen 
fjorton (14) dagar efter det att underrättelsen 
togs emot av Internationella civila luftfarts-
organisationen. 
 
 

Artikel 23 
 

Multilaterala konventioner 
 

Om en multilateral konvention om luftfart 
träder i kraft för båda parterna, ska bestäm-
melserna i den ha företräde i förhållande till 
detta avtal. Samråd i enlighet med artikel 19 

Party fails to comply with the requirements 
of paragraph 3 of this Article, the other Con-
tracting Party may limit or revoke any rights 
granted by virtue of this Agreement. 

 
Article 21 

 
Amendments 

 
If either of the Contracting Parties consid-

ers it desirable to amend any of the provision 
of this Agreement, it may request consulta-
tions with the other Contracting Party. Such 
consultations shall begin within a period of 
sixty (60) days from the date of the request, 
unless both Contracting Parties agree to an 
extension of this period. Any such amend-
ments shall enter into force in accordance 
with the procedure set out in Article 25 of this 
Agreement. 
 

Article 22 
 

Termination 
 

1. Either Contracting Party may at any time 
give notice in writing through diplomatic 
channels to the other Contracting Party of its 
decision to terminate this Agreement. Such 
notice shall simultaneously be communi-
cated to the International Civil Aviation Or-
ganization. 
 

2. In such case this Agreement shall termi-
nate twelve (12) months after the date of re-
ceipt of the notice by the other Contracting 
Party. In the absence of acknowledgement of 
receipt by the other Contracting Party, the no-
tice shall be deemed to have been received 
fourteen (14) days after the receipt of the no-
tice by the International Civil Aviation Or-
ganization. 
 

Article 23 
 

Multilateral Conventions 
 

If a general multilateral air convention en-
ters into force in respect of both Contracting 
Parties, the provisions of such convention 
shall prevail. Consultations in accordance 
with Article 19 of this Agreement may be 
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i detta avtal kan hållas i syfte att avgöra i vil-
ken mån detta avtal påverkas av bestämmel-
serna i den multilaterala konventionen. 
 

Artikel 24 
 
Registrering hos Internationella civila luft-

fartsorganisationen 
 

Detta avtal och alla ändringar av avtalet ska 
registreras hos Internationella civila luftfarts-
organisationen. 
 

Artikel 25 
 

Ikraftträdande 
 

1. Parterna ska på diplomatisk väg meddela 
varandra när de interna rättsliga åtgärder som 
krävs för ikraftträdandet av detta avtal har 
slutförts. Detta avtal träder i kraft trettio (30) 
dagar efter den dag då det senare meddelan-
det har lämnats. 
 
 

2. När detta avtal träder i kraft, upphör luft-
fartsavtalet mellan Republiken Finlands re-
gering och Republiken Koreas regering, un-
dertecknat i Seoul den 12 november 1996, att 
gälla och ersätts av detta avtal. 
 
 
 

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV 
har undertecknade, vederbörligen bemyn-

digade av sina respektive regeringar, under-
tecknat detta avtal. 
 

Upprättat i två exemplar i Helsingfors den 
10 juni 2019 på finska, koreanska, svenska 
och engelska, vilka alla texter är lika giltiga. 
Om det uppstår tolkningsskiljaktigheter ska 
den engelska texten ha företräde i förhållande 
till de andra språkversionerna. 

 
FÖR REPUBLIKEN FINLANDS RE-

GERGINS 
 

Sanna Marin 
 

Kommunikationsminister 
 

held with a view to determining the extent to 
which this Agreement is affected by the pro-
visions of the said multilateral convention. 
 

Article 24 
 
Registration with ICAO 

 
 

This Agreement and any amendments 
hereto shall be registered with the Interna-
tional Civil Aviation Organization. 
 

Article 25 
 

Entry into Force 
 

1. The Contracting Parties shall notify each 
other through diplomatic channels of the 
completion of their internal legal procedures 
necessary for the entry into force of this 
Agreement. This Agreement shall enter into 
force thirty (30) days after the date of the later 
notification. 
 

2. From the date of the entry into force of 
this Agreement, the Air Services Agreement 
between the Government of the Republic of 
Finland and the Government of the Republic 
of Korea, signed at Seoul on 12 November 
1996, shall be terminated and replaced by this 
Agreement.  
 

IN WITNESS WHEREOF 
the undersigned, being duly authorized by 

their respective Governments, have signed 
this Agreement. 
 

Done in duplicate at Helsinki, on this tenth 
day of June, 2019, in the Finnish, Korean, 
Swedish and English languages, all the texts 
being equally authentic. In case of any diver-
gence of interpretation, the English text shall 
prevail. 
 

FOR THE GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF FINLAND 
 

Sanna Marin 
 

Minister of Transport and Communications 
 

RP 258/2020 rd



   

  

 

 40  

 

 

 

FÖR REPUBLIKEN KOREAS REGE-
RING 
 
 

Kang Kyung-wha 
 

Utrikesminister 
 

FOR THE GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF KOREA 
 
 

Kang Kyung-wha 
 

Minister of Foreign Affairs 
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Andra bilagor 
Bilaga 

 
 
A. Linjer på vilka flygbolag utsedda av Republiken Finland får bedriva trafik i båda riktningarna  

Avgångsorter Mellanliggande orter Destinationsorter Bortomliggande 

orter  

Orter i 

Republiken  

Finland 

Vilka orter som helst Orter i Republiken 

Korea  

Vilka orter som 

helst 

 
B. Linjer på vilka flygbolag utsedda av Republiken Korea får bedriva trafik i båda riktningarna 

Avgångsorter Mellanliggande orter Destinationsorter Bortomliggande 

orter 

Orter i Republi-

ken 

Korea 

Vilka orter som helst Orter i Republiken 

Finland  

Vilka orter som 

helst 

 
C. Vardera partens utsedda flygbolag får på vilka flygningar som helst eller alla flygningar avstå 
från att landa på vilken som helst av de ovannämnda orterna, förutsatt att den överenskomna 
trafiken på dessa linjer börjar eller upphör inom territoriet för den part som har utsett flygbolaget 
eller flygbolagen.  

D. Parternas luftfartsmyndigheter ska avtala om utövandet av femte frihetens rättigheter att be-
driva trafik till och från de angivna mellanliggande och/eller bortomliggande orterna. 
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A. Routes which may be operated by the designated airline or airlines of the Republic of Fin-
land, in both directions: 
 

Points of Origin Intermediate Points Points of Destination Beyond Points 

Points in the 

Republic of Fin-

land 

Any Points Points in the 

Republic of Korea 

Any Points 

 
B. Routes which may be operated by the designated airline or airlines of the Republic of Ko-
rea, in both directions: 
 

Points of Origin Intermediate Points Points of Destination Beyond Points  

Points in the 

Republic of 

Korea 

Any Points Points in the 

Republic of Finland 

Any Points 

 
C. The designated airlines of both Contracting Parties may, on all or any flights, omit calling 
at any of the above points, provided that the agreed services on the route begin or end in the 
territory of the Contracting Party designating the airline. 
 
D. The exercise of fifth freedom traffic rights to and from specified intermediate and/or be-
yond points shall be subject to an agreement between the aeronautical authorities of the Con-
tracting Parties. 
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