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•

Með aðild að svokölluðum Chicago sáttmála, stofnsamningi ICAO,
hefur Ísland skuldbundið sig til að innleiða 19 viðauka við
samninginn
Þar á meðal viðauka 9 og leiðbeiningarefni
• Facilitation = flugvirkt eða Greiðar flugsamgöngur
Reglugerð nr. 1025/2012 um flugvirkt
ECAC gefur út Doc 30, leiðbeiningar um vinnulag vegna flugvirktar
og flugverndar
Samgöngustofa sækir fundi hjá ECAC FAL vinnuhópi og í einum
undirhópi
• ECAC FAL hefur undirhópa sem snúa að
• Tollamálum
• Innflytjendum (og mansali)
• Hreyfihömluðum farþegum (PRM)

Hvað er flugvirkt?
„Samhæfing opinberra aðila (ofl.) sem koma að afgreiðslu
eða þjónustu við loftför, farþega, farangur og farm til þess
að flutningur farþega/farms geti gengið snuðrulaust fyrir
sig. „
•

Margir fletir ‐ sbr. virkni flugsins og virkni samgangna
= að fá kerfið til að virka betur og saman!
Farþegi/farmur

Flugrekendur

Þjónustuaðilar

Flugvellir

Opinberir aðilar

Efnistök viðauka 9 og
reglugerðar um flugvirkt
•
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Koma og för loftfara: gögn ;sótthreinsun ofl
Koma og för farþega og farangur þeirra: ferðaskjöl; áritanir;
brottfaraspjöld; bólusetningaskrá ofl.
Koma og brottför farms: útflutningsfarmur; innflutningsfarmur; íhlutir
fyrir loftför; gámar; póstur ofl.
Farþegar sem ekki er hægt að hleypa inn í landi og fólk sem verið er að
vísa úr landi: upplýsingar; ferðagögn ofl.
Alþjóðlegir flugvellir, aðstaða og þjónusta: umferðarflæði (bílastæði,
gegnumstreymi farþega); flugáhöfn; heilbrigðisþjónusta (skyndihjálp
ofl); sóttkví (farþegar og dýr); fjármálaþjónusta; „órólegir farþegar“ ofl.
Þegar ekki er lent á alþjóðlegum flugvelli (skyndistopp ofl)
Önnur atriði sem stuðla að flugvirkt/greiðum flugsamgögnum:
Loftferðarsamningar; Loftfar stöðvað (fjárnám ofl); leit og björgun
(aðstoð); mannúðarráðstafanir; flugvirktaráætlun; flutningur farþega
sem þarfnast sérstakrar aðstoðar (PRM); aðstoð til handa fórnarlamba
flugslysa og aðstandenda.

Í deiglunni hjá Samgöngustofu
•

Skil á upplýsingum til ICAO í mars 2016. Staða Íslands gagnvart viðauka
9, kröfum og leiðbeiningarefni. Þurfum að fara yfir eldri gögn og
greiningar. Tilkynna frávik.

•

Leggja mat á tillögur ICAO (amendments) til breytinga og taka þátt í
vinnu ECAC vegna Doc 30.

•

Réttindi flugfarþega.
• Unnið að gerð (og samræmingu) leiðbeiningarefnis hjá ECAC/EU.
Jafnframt unnið að endurskoðun reglugerðar.
Samstarf við flugrekendur almennt gott.

•

Hlutverk stjórnvalda í aðstoð við aðstandendur fórnarlamba flugslysa

Deiglan…frh.
•

Upplýsingaöflun og skil til ECAC:
•

API, biometrics and ABC developments. Skil 2x á ári.
• Mikil þróun í gangi.

•

Ábyrgðir flugrekenda (Air Carrier liability). Unnið að
samræmingu leiðbeininga hjá ECAC og IATA (IATA Cog).

•

Fylgdarlaus börn (Unaccompanied minors). Unnið að
greiningu og samræmingu leiðbeininga og reglna.
Vaxandi vandamál sem krefst samstarfs margra aðila.

Í deiglunni ‐ dæmi um
verkefni hjá öðrum aðilum
•

Breyting varðandi gildistíma ferðaskilríkja. Ekki heimilt að
framlengja „handvirkt“ vegabréf.

•

Breyting á tollalögum. Varðar skil á farþegalistum til
greiningarstarfs o.fl.

•

Áætlun Landlæknis um viðbrögð við heimsfaraldri inflúensu.

•

O.fl.

Næstu skref
•

Uppfæra flugvirktaráætlun sem miðar að því að taka á þeim
verkefnum sem út af standa og skýra verklag og ábyrgð.

•

Greina breytingatillögur við viðauka 9 og koma breytingum
áfram.

•

Senda út spurningalista til flugrekenda og fá svör sem unnið er
úr og sent áfram til ECAC.

•

Gott verkfæri til að láta hjólin snúast, farþeganum og farminum í
hag
Vettvangur til að leysa úr ágreiningi milli aðila!

•
•

Samgöngustofa nýtir flugvirktarráð til skoðanaskipta og
upplýsingamiðlunar.
Markmiðið er að bæta virkni flugsins 
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