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Vinnuáætlun ECAC FAL fyrir 2018
Málefni landamæra (immigration)
• Spurningalisti ECAC
• API, innleiðing EU PNR tilskipunar, nr. 2016/681 um notkun PNR
• Fylgjast með innleiðingu „Entry/exit system (EES) meðal aðildarríkja
Schengen (Smarts Borders Package)
• Samvinna við Frontex, IATA/CAWG og aðra
• Leiðbeiningar fyrir bestu aðferðir er varða API og PNR og fylgjast
með þróun
• Automated Border Control (ABC) og biometrics developments
• ABC og Biometrics spurningarlistar ECAC

Vinnuáætlun ECAC FAL fyrir 2018…frh
Málefni landamæra (immigration) frh.
• Crew Member Certificate (CMC)
innleiðing í Evrópu

- þróun leiðbeiningarefnis og

• Ábyrgð flugrekenda (Air Carrier liability)
• Spurningalisti ECAC
• Breytingar á viðauka 9 og leiðbeiningarefni með IATA/CAWG
• Minors (Börn og minnimáttar)
• Breytingar á viðauka 9 og leiðbeiningarefni með IATA/CAWG
• Annað:
• ICAO FAL Manual (Doc 9957) – áframhaldandi þróun
• Spurningalisti ICAO – EFOD kerfið

Vinnuáætlun ECAC FAL fyrir 2018 (frh.)
Farþegamál og fólk með takmarkaða hreyfigetu
•
•
•
•
•
•

Greining PRM kvartana
Breytingar á ECAC Doc 30, part I
Vinna með EASA varðandi samræmdar reglur
Vinna með bandarískum yfirvöldum (WC, súrefni, þjónustudýr ofl.)
Leiðbeiningar fyrir úttektir á PRM aðstöðu og þjónustu
Call point signage harmonisation – samræmd tákn og merkingar (!)

Atburðir á vegum ECAC/ICAO 2018
Viðburðir og erindi frá ECAC
• ECAC surveys in the field of Facilitation on ECAC website
– svöruðum 3/4
• Basic facilitation recommendations
• Complaints for 2016 regarding the assistance to persons with
reduced mobility (PRM)
• Survey on API and PNR initiatives
• Survey on air carrier liability (ólokið)

• ICAO TRIP ráðstefna 23.-25. október 2018 (Þjóðskrá, Lögregla, Tollur?)
• Sótt af Þjóðskrá – fréttir?
• Fundur ECAC FAL /56 meeting október 2018 á Írlandi
• Samhliða Workshop on Health Related Matters
• ICAO Facilitation Panel í september 2018

ICAO Facilitation Panel í september 2018
• Sá aðili sem kemur formlega með tillögur að breytingum að viðauka 9 um
flugvirkt. Tillögur fara fyrir ICAO Air Transport Committee og ICAO Council
áður en breytingatillögur eru sendar út í “amendment” bréfum
• Farið yfir tengsli við UN Security Council og breytingar í „passenger data
exchange programs“ (API, PNR og persónuvernd)
• Breytingatillögur við viðauka 9:
• Uppfærðar úreltar greinar (ný upplýsingatækni og ferðamátar)
• Multiple passports – challenges for aircraft operators and states
• Stöðluð ferðaskjöl og upplýsingar varðandi „minors“
• Tillaga um „single window“ verði staðall – vegna gagnaskila
• Human trafficking – traffincing in persons.
• Kynning frá IATA (sendi út)
• Viðhorf gagnvart breytingum, viðhorf nokkurra ríkja gagnvart Evrópu

ECAC FAL fundur – helstu breytingar
• ECAC 56. FAL fundur haldinn í Dublin í 24. okt sl.
• Áhugaverð kynning um flugvirkt í Írlandi
• Verkefnaáætlun næsta árs:
• Vegna aðstoðar og aðstöðu hreyfihamlaðra á flugvöllum, nýr spurningalisti.
Nýtist SGS og Isavia (verður dreift)
• Leiðbeiningarefni um merkingar á flugvöllum
• Vinnustofa vegna PRM gjalda á flugvöllum
• Endurskoðun á vinnuhópum og verkferlum (nýr vinnuhópur um „hidden
disabilities“
• Vinnustofa um „health matters in aviation“
• Mjög mikið fjallað um PNR reglugerðina og innleiðingu, sjá IATA kynningu.
Einnig um Smart borders verkefni EU.
• Brexit
• Undirbúningur fyrir ICAO Assembly september 2019

ECAC DOC 30 I (sjá skjal)

Í vinnslu hjá Samgöngustofu
•

Staða Íslands gagnvart viðauka 9, kröfum og leiðbeiningarefni. Yfirfara
„íslenska kerfið“ og tilkynna frávik ef eru. Skil á upplýsingum til
Samgöngustofu fyrir 15. maí 2018. Stóðst ekki!

•

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

Spurningar sendar út 20. apríl 2018
– þurfum svör fyrir lok febrúar 2019
• Úttektir á aðstöðu PRM í Leifstöð og á upplýsingagjöf flugrekenda til
farþega

Í vinnslu hjá Samgöngustofu
•

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

• Hlutverk stjórnvalda í aðstoð við aðstandendur fórnarlamba flugslysa.
Endurskoðun viðbragðsáætlunar og skilgreining á hlutverki Íslands.
Athuga þarf með innleiðingu á reglugerð nr. 1248/2014 um rannsóknir
og forvarnir gegn slysum og flugatvikum í almannaflugi
• Sjá verkefni á áætlun
• Væntanleg spurningakönnun frá ECAC
• Kynningarefni frá Ítalíu

frh...
•

Samstarf, upplýsingaöflun og skil til ECAC
[Spurningalistar – hér fyrr í kynningu] :
•

API, biometrics and ABC developments. Skil 2x á ári.
• Mikil þróun í gangi, sem fylgst er með en hver er
með bestu yfirsýn og hverjar eru skyldur okkar?

•

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.

*Fara þarf yfir breytingar 24, 25 og 26. Uppfærsla
reglugerðar um flugvirkt, a.m.k. vegna orðskýringa. Lögregla
og Tollstjóri!!!

Breyting 24 við viðauka 9
• Breyting snýr að: Flutningi fatlaðra farþega; útgáfu og eftirliti með
ferðaskilríkjum; notkun farþegaupplýsinga (Advance Passenger
Information API); Farþegaskrám (Passenger Name Record (PNR)
gagnakerfum; og verklagsreglum vegna brottflutnings „inadmissable“
farþega og „deportees“.
• Stofnanir sem þurfa að koma að vinnu: Lögreglan, Þjóðskrá og
Útlendingastofnun

• SGS boðar fundi með hverjum aðila fyrir sig.
• Ljúka fyrir 20. maí > 1. mars 2019

Breyting 25 við viðauka 9
• Breyting snýr að: Aðstoð ríkja við fórnarlömb flugslysa og fjölskyldur
þeirra; Vélrænt lesanleg ferðaskilríki (MRTDs); farmflutningi og
gagnagrunni INTERPOL varðandi stolin og týnd ferðaskilríki
• Stofnanir sem þurfa að koma að vinnu: Tollur, Lögreglan, Þjóðskrá
• SGS boðar fundi með hverjum aðila fyrir sig.
• Ljúka fyrir 20. maí > 1. mars 2019

Breyting 26 við viðauka 9
• Breyting snýr að: Vélrænt lesanleg ferðaskilríki (MRTDs); Flutningi barna
og unglinga (minors); Farþegaskrá; ABC farþegahliða; Gagnakerfa sem
halda utan um farþegaskrár (Passenger Name Record (PNR)
gagnakerfum
• Stofnanir sem þurfa að koma að vinnu: Lögreglan, Þjóðskrá, Tollstjóri,
Isavia, Útlendingastofnun, Samgöngustofa (flugrekendur)
Ráðuneyti: Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og
dómsmálaráðuneytið
• SGS boðar fundi með hverjum aðila fyrir sig.
• Ljúka fyrir 20. maí > 1. mars 2019

ICAO krafa um PNRGOV (EC 6/3-17/126)
?Hvar stendur þetta verkefni?
• Áminning til ríkja um innleiðingu kröfu frá ICAO varðandi rafrænt form
gagna „EDIFACT-based PNRGOV message.
• Á við um þegar flugrekendur skila upplýsingum inn í stjórnsýsluna
(airline-to-government PNR data transfer)
• Krafa þar sem stjórnvöld fara fram á PNR gögn frá flugrekendum til að
samræma framsetningu og notkun gagna á heimsvísu
• Hver er staðan hér? hver ber ábyrgð á og rekur gagnakerfið?
• Ekki til innleiðingar hér – en API í vinnslu. Er einhver hætta á
gagnamisræmi og að kerfin lesi ekki upplýsingar?
• Kynning frá IATA _API/PRN
Umræða hér á eftir varðandi API og PNR.

Vegna krafna um “áætlun“ um aðstoð við fórnarlömb og
aðstandendur flugslysa – viðauki 9
• Kröfur ICAO í viðauka 9, breyting úr tilmælum í kröfu, í
„Assembly resolution“ frá síðasta þingi
• Krafa í reglugerð EU No. 996/2010 sem innleidd var í rg. nr.
1248/2014 um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og
flugatvikum í almannaflugi.
• Næstu skref: Ráðuneyti kanni innleiðingu EU No. 996/2010.. .
• Tryggja að til séu áætlanir og verklag hjá ríki, flugvöllum og
flugrekendum varðandi aðstoð við fórnarlömb og
aðstandendur flugslysa ef til flugslyss eða alvarlegs flugatviks
kemur kemur
• Kynning frá ECAC FAL _ENCASIA
• Ekki nýtt hjól – reyna að nota það sem fyrir er

Endurskoðun flugvirktaráætlunar og skipan í ráðið
• Staldra við og líta til baka
• Gagnsemi vettvangsins og tilgangur
• Skipan aðila í ráðið
• Samstarf og samskipti við hagaðila
• Sjá mynd:
• Samgöngustofa leggur til að flugvirktaráætlunin
verði yfirfarin og efnistök skoðuð út frá kröfum
ICAO og ECAC. Tökum það besta og innleiðum
hér.
• Verkefni haustfundar?
• Ný áætlun lögð fram í desember 2018

Úr flugvirktaráætlun Sviss

Flugvirktaráætlun 2018
- staða 24.4.2018
og 30.10.2018

Til umræðu

