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Valtioneuvoston asetus
Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä 

Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn 

lisäsopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan
unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliiken-
nesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Nor-
jan kuningaskunnan välillä tehdystä lisäsopimuksesta annetun lain (271/2020) nojalla:

1 §
Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Nor-

jan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä Luxemburgissa ja Os-
lossa 16 ja 21 päivänä kesäkuuta 2011 tehtyä lisäsopimusta sovelletaan ennen sen kansain-
välistä voimaantuloa 21 päivästä kesäkuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 21 päivänä helmikuuta 2020. Tasavallan presi-
dentti on hyväksynyt sopimuksen 17 päivänä huhtikuuta 2020.

2 §
Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Nor-

jan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdystä lisäsopimuk-
sesta annettua lakia (271/2020) sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantu-
loa 21 päivästä kesäkuuta 2011.

3 §
Sopimuksen muita kuin lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä sovelletaan ennen

sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 21 päivästä kesäkuuta 2011.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2020.

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Ylitarkastaja Sofia Johansson
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Lisäsopimus 

 
LISÄSOPIMUS 
 
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välinen 
lisäsopimus 
 
Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan 
kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta 
 
BELGIAN KUNINGASKUNTA, 
 
BULGARIAN TASAVALTA, 
 
TŠEKIN TASAVALTA, 
 
TANSKAN KUNINGASKUNTA, 
 
SAKSAN LIITTOTASAVALTA, 
 
VIRON TASAVALTA, 
 
IRLANTI, 
 
HELLEENIEN TASAVALTA, 
 
ESPANJAN KUNINGASKUNTA, 
 
RANSKAN TASAVALTA, 
 
ITALIAN TASAVALTA, 
 
KYPROKSEN TASAVALTA, 
 
LATVIAN TASAVALTA, 
 
LIETTUAN TASAVALTA, 
 
LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA, 
 
UNKARIN TASAVALTA, 
 
MALTA, 
 
ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA, 
 
ITÄVALLAN TASAVALTA, 
 
PUOLAN TASAVALTA, 
 
PORTUGALIN TASAVALTA, 
 
ROMANIA, 
 
SLOVENIAN TASAVALTA, 
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SLOVAKIAN TASAVALTA, 
 
SUOMEN TASAVALTA, 
 
RUOTSIN KUNINGASKUNTA, 
 
ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA, 
 
jotka ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn so-
pimuksen osapuolia ja Euroopan unionin jäsenvaltioita, jäljempänä "jäsenvaltiot", 
 
sekä 
 
EUROOPAN UNIONI, 
 
ISLANTI 
 
ja 
 
NORJAN KUNINGASKUNTA, jäljempänä "Norja", 
 
jotka 
 
OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan komissio on neuvotellut Euroopan unionin ja sen jä-
senvaltioiden puolesta Amerikan yhdysvaltojen kanssa lentoliikennesopimuksen noudattaen 
neuvoston päätöstä komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut, 
 
OTTAVAT HUOMIOON, että Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvalti-
oiden välinen lentoliikennesopimus, jäljempänä "lentoliikennesopimus", parafoitiin 2 päivänä 
maaliskuuta 2007 ja allekirjoitettiin Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2007 ja Washington 
D.C:ssä 30 päivänä huhtikuuta 2007, ja että sitä on sovellettu väliaikaisesti 30 päivästä maalis-
kuuta 2008, 
 
OTTAVAT HUOMIOON, että lentoliikennesopimusta muutettiin Amerikan yhdysvaltojen 
sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamisesta 
tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä "pöytäkirja", joka parafoitiin 25 päivänä maaliskuuta 2010 ja 
allekirjoitettiin Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 2010, 
 
OTTAVAT HUOMIOON, että Islanti ja Norja, jotka ovat Euroopan talousalueesta tehdyn so-
pimuksen perusteella täysivaltaisia jäseniä Euroopan ilmailumarkkinoilla, ovat liittyneet lento-
liikennesopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, samana päivänä tehdyllä 
Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kunin-
gaskunnan välisellä sopimuksella, jäljempänä "sopimus", johon on sisällytetty lentoliikenneso-
pimus sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 
 
TOTEAVAT, että on tarpeen säätää menettelyistä, joiden mukaisesti voidaan tarvittaessa päät-
tää miten lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 21 artiklan 
5 kohdan mukaiset toimenpiteet toteutetaan, 
 
TOTEAVAT, että on lisäksi tarpeen säätää menettelyistä, joiden mukaisesti Norja ja Islanti 
osallistuvat lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 18 artiklan 
nojalla perustettuun sekakomiteaan ja lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se on muutet-
tuna pöytäkirjalla, 19 artiklan määräysten mukaiseen välimiesmenettelyyn. Näillä menettelyillä 
olisi varmistettava tarvittava yhteistyö, tiedonkulku ja kuulemiset ennen sekakomitean kokouk-
sia sekä lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, tiettyjen mää-
räysten täytäntöönpano, mukaan lukien lentoturvallisuutta, ilmailun turvaamista, liikenne-
oikeuksien myöntämistä ja peruuttamista sekä valtion tukia koskevat määräykset, 
 
OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 
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1 artikla 
 
Ilmoitukset 
 
Jos Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot päättävät irtisanoa sopimuksen sen 3 artiklan mukaisesti 
tai päättävät keskeyttää sen väliaikaisen soveltamisen taikka peruuttaa tätä koskevat ilmoituk-
set, komissio ilmoittaa siitä viipymättä Islannille ja Norjalle ennen Amerikan yhdysvaloille dip-
lomaattiteitse annettavaa ilmoitusta. Vastaavasti Islanti ja/tai Norja ilmoittavat viipymättä ko-
missiolle tällaisista päätöksistä. 
 
2 artikla 
 
Liikennöintioikeuksien peruuttaminen 
 
Lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 21 artiklan 5 kohdan 
mukaisen päätöksen siitä, että toisen osapuolen lentoyhtiöiden ei sallita liikennöidä lisävuoroja 
tai tulla uusille markkinoille lentoliikennesopimuksen nojalla, ja tällaisesta päätöksestä ilmoit-
tamisesta Amerikan yhdysvalloille tai tällaisen päätöksen peruuttamiseen suostumisesta tekevät 
neuvosto, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta yksimielisesti perussopimuksen asi-
aan liittyvien määräysten mukaisesti, sekä Islanti ja Norja. Neuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 
tämän jälkeen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan ja Islannin puolesta Ameri-
kan yhdysvalloille tällaisesta päätöksestä. 
 
3 artikla 
 
Sekakomitea 
 
1. Euroopan unionia, sen jäsenvaltioita, Islantia ja Norjaa edustavat lentoliikennesopimuksen, 
sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 18 artiklalla perustetussa sekakomiteassa komis-
sion, jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan edustajat. 
 
2. Komissio esittää Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden, Norjan ja Islannin kannan sekako-
miteassa lukuun ottamatta EU:ssa jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia aloja, 
joita koskevan kannan esittävät tapauksen mukaan neuvoston puheenjohtajavaltio tai komissio, 
Islanti ja Norja. 
 
3. Komissio hyväksyy yhdessä Islannin ja Norjan kanssa sekakomitean kokouksissa esitettävän 
Islannin ja Norjan kannan lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkir-
jalla, 14 tai 20 artiklan soveltamisalaan kuuluviin asioihin sekä asioihin, jotka eivät edellytä 
sellaisen päätöksen tekemistä, jolla on oikeusvaikutuksia. 
 
4. Muissa sekakomitean päätöksissä, jotka koskevat Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimuk-
seen sisällytettyjen asetuksien ja direktiivien soveltamisalaan kuuluvia asioita, Islanti ja Norja 
hyväksyvät komission ehdotuksesta Islannin ja Norjan kannan. 
 
5. Muissa sekakomitean päätöksissä, jotka koskevat Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimuk-
seen sisällytettyjen asetuksien ja direktiivien soveltamisalaan kuulumattomia asioita, Islanti ja 
Norja hyväksyvät yhdessä komission kanssa Islannin ja Norjan kannan. 
 
6. Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Islanti ja Norja osallis-
tuvat täysimääräisesti jäsenvaltioiden kanssa pidettäviin koordinointi-, kuulemis- tai päätöksen-
tekokokouksiin ja että ne saavat kaikki sekakomitean kokousten valmistelussa tarvittavat tiedot. 
 
4 artikla 
 
Välimiesmenettely 
 

4



66/2020  
1. Komissio edustaa Euroopan unionia, jäsenvaltioita, Islantia ja Norjaa lentoliikennesopimuk-
sen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 19 artiklan määräysten mukaisessa välimies-
menettelyssä. 
 
2. Komissio toteuttaa tarvittaessa toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Islanti ja Norja osallis-
tuvat välimiesmenettelyjen valmisteluun ja koordinointiin. 
 
3. Jos neuvosto päättää peruuttaa etuuksia lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se on muu-
tettuna pöytäkirjalla, 19 artiklan 7 kohdan mukaisesti, päätöksestä ilmoitetaan Islannille ja Nor-
jalle. Vastaavasti Islanti ja/tai Norja ilmoittavat komissiolle tällaisista päätöksistä. 
 
4. Komissio, jota avustavat neuvoston nimeämä jäsenvaltioiden edustajien erityiskomitea sekä 
Islanti ja Norja, päättää kaikista muista tarvittavista lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se 
on muutettuna pöytäkirjalla, 19 artiklan nojalla toteutettavista tarvittavista toimista asioissa, 
jotka EU:ssa kuuluvat unionin toimivaltaan. 
 
5 artikla 
 
Tietojen vaihto 
 
1. Islanti ja Norja ilmoittavat viipymättä komissiolle lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin 
se on muutettuna pöytäkirjalla, 4 tai 5 artiklan nojalla tekemistään päätöksistä olla myöntämättä 
lupia jollekin Amerikan yhdysvaltojen lentoyhtiölle, peruuttaa luvat kokonaan tai tilapäisesti tai 
rajoittaa niiden käyttöä. Vastaavasti komissio ilmoittaa viipymättä Islannille ja Norjalle tällai-
sista jäsenvaltioissa tehdyistä päätöksistä. 
 
2. Islanti ja Norja ilmoittavat viipymättä komissiolle kaikista pyynnöistä tai ilmoituksista, joita 
ne ovat tehneet tai jotka ne ovat vastaanottaneet lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se on 
muutettuna pöytäkirjalla, 8 artiklan nojalla. Vastaavasti komissio ilmoittaa viipymättä Islannille 
ja Norjalle tällaisista jäsenvaltioissa tehdyistä tai vastaanotetuista päätöksistä. 
 
3. Islanti ja Norja ilmoittavat viipymättä komissiolle kaikista pyynnöistä tai ilmoituksista, joita 
ne ovat tehneet tai jotka ne ovat vastaanottaneet lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se on 
muutettuna pöytäkirjalla, 9 artiklan nojalla. Vastaavasti komissio ilmoittaa viipymättä Islannille 
ja Norjalle tällaisista jäsenvaltioissa tehdyistä tai vastaanotetuista päätöksistä. 
 
6 artikla 
 
Valtion avustukset ja tuki 
 
1. Jos Islanti tai Norja katsoo, että tuella tai avustuksella, jota valtion yksikkö harkitsee annet-
tavaksi tai antaa Amerikan yhdysvaltojen alueella, on lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin 
se on muutettuna pöytäkirjalla, 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kielteisiä vaikutuksia kilpai-
luun, se ilmoittaa asiasta komissiolle. Jos jokin jäsenvaltio on tuonut vastaavan asian komission 
tietoon, komissio antaa sen vastaavasti tiedoksi Islannille ja Norjalle. 
 
2. Komissio, Islanti ja Norja voivat ottaa yhteyttä kyseiseen valtion yksikköön tai pyytää lento-
liikennesopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 18 artiklan nojalla peruste-
tun sekakomitean koolle kutsumista. 
 
3. Komissio, Islanti ja Norja ilmoittavat toisillensa viipymättä, jos Amerikan yhdysvallat ottaa 
niihin yhteyttä lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 14 ar-
tiklan 3 kohdan nojalla. 
 
7 artikla 
 
Irtisanominen tai väliaikaisen soveltamisen lopettaminen 
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1. Osapuoli voi milloin tahansa ilmoittaa kirjallisesti diplomaattiteitse muille osapuolille pää-
töksestään irtisanoa tämä lisäsopimus tai lopettaa sen väliaikainen soveltaminen. Tämä lisäso-
pimus irtisanotaan tai sen väliaikainen soveltaminen lakkaa keskiyöllä (GMT) kuuden kuukau-
den kuluttua sopimuksen irtisanomista tai väliaikaisen soveltamisen lakkauttamista koskevan 
kirjallisen ilmoituksen päiväyksestä, jollei irtisanomisilmoitusta peruuteta osapuolten sopimuk-
sella ennen mainitun määräajan päättymistä. 
 
2. Sen estämättä, mitä tässä artiklassa muutoin määrätään, jos sopimus irtisanotaan tai sen väli-
aikainen soveltaminen lopetetaan, tämä lisäsopimus irtisanotaan tai sen väliaikainen soveltami-
nen lakkaa samanaikaisesti. 
 
8 artikla 
 
Väliaikainen soveltaminen 
 
Sopimuspuolet sopivat soveltavansa tätä lisäsopimusta väliaikaisesti, siinä määrin kuin se on 
mahdollista sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla, joko lisäsopimuksen allekirjoitus-
päivästä tai sopimuksen 5 artiklassa tarkennetusta päivästä sen mukaan, kumpi näistä on myö-
häisempi, kunnes sopimus tulee voimaan 9 artiklan nojalla. 
 
9 artikla 
 
Voimaantulo 
 
Tämä sopimus tulee voimaan joko a) kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona osapuolten välisen 
noottienvaihdon, jolla on vahvistettu, että kaikki tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät 
menettelyt on saatettu päätökseen, viimeisin nootti on päivätty, tai b) sopimuksen voimaantulo-
päivänä, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. 
 
TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet ovat asianmukaisesti siihen valtuutettuina allekir-
joittaneet tämän lisäsopimuksen. 
 
Tämä lisäsopimus on tehty Luxemburgissa ja Oslossa 16 ja 21 päivänä kesäkuuta 2011 kolmena 
kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, islannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, 
maltan, norjan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suo-
men, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. 
 
За Европейския съюз 
 
Por la Unión Europea 
 
Za Evropskou unii 
 
For Den Europæiske Union 
 
Für die Europäische Union 
 
Euroopa Liidu nimel 
 
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
For the European Union 
 
Pour l'Union européenne 
 
Per l'Unione europea 
 
Eiropas Savienības vārdā – 
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Europos Sąjungos vardu 
 
Az Európai Unió részéről 
 
Għall-Unjoni Ewropea 
 
Voor de Europese Unie 
 
W imieniu Unii Europejskiej 
 
Pela União Europeia 
 
Pentru Uniunea Europeană 
 
Za Európsku úniu 
 
Za Evropsko unijo 
 
Euroopan unionin puolesta 
 
För Europeiska unionen 
 
Fyrir Ísland 
 
For Kongeriket Norge 
 
Voor het Koninkrijk België 
 
Pour le Royaume de Belgique 
 
Für das Königreich Belgien 
 
Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de 
Bruxelles-Capitale. 
 
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Re-
gion Brüssel-Hauptstadt. 
 
За Репyблика Бългaрия 
 
Za Českou republiku 
 
For Kongeriget Danmark 
 
Für die Bundesrepublik Deutschland 
 
Eesti Vabariigi nimel 
 
Thar cheann Na hÉireann 
 
For Ireland 
 
Για την Ελληνική Δημοκρατία 
 
Por el Reino de España 
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Pour la République française 
 
Per la Repubblica italiana 
 
Για την Κυπριακή Δημοκρατία 
 
Latvijas Republikas vārdā – 
 
Lietuvos Respublikos vardu 
Pour le Grand-Duché de Luxembourg 
 
A Magyar Köztársaság részéről 
 
Għal Malta 
 
Voor het Koninkrijk der Nederlanden 
 
Für die Republik Österreich 
 
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Pela República Portuguesa 
 
Pentru România 
 
Za Republiko Slovenijo 
 
Za Slovenskú republiku 
 
Suomen tasavallan puolesta 
 
För Republiken Finland 
 
För Konungariket Sverige 
 
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
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