AIC - SUOMI / FINLAND
Aeronautical Information Service
ais.fi
FINAVIA, P.O. Box 50, FI-01531 VANTAA, ais@finavia.fi

AIC NR

A 9 / 2013
WEF
11 JUL 2013

ADQ ASETUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO SUOMEN
ILMAILUKÄSIKIRJASSA (AIP)

INTRODUCTION OF ADQ REGULATION IN THE
AIP FINLAND

EU komissio on antanut asetuksen N:o 73/2010 ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen laatua koskevista vaatimuksista
yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten (ns. ADQ asetus). Asetusta sovelletaan 1. päivästä heinäkuuta 2013.

The EU Commission has decreed a Regulation (EU) No
73/2010 laying down requirements on the quality of aeronautical data and aeronautical information for the single
European sky ('ADQ regulation'). The regulation is applied
from 1 July 2013.

ADQ koskee ICAO:n Annex 15 mukaisen AIS-julkaisujärjestelmän julkaisua pois lukien AIC-tiedotteet.

ADQ applies to publication of AIS publication system pursuant to ICAO Annex 15 excluding AIC.

Tietojen määrittelyssä sovelletaan Eurocontrolin Specification for Data Quality Requirements dokumentin liitteen E
listausta (DQR HL), lisätietoja: http://www.eurocontrol.int/
documents/data-quality-requirements-specification.

Annex E of Eurocontrol's Specification for Data Quality Requirements (DQR HL) will be applied in the determination of
data, further information is available at http://www.eurocontrol.int/documents/data-quality-requirements-specification.

ADQ asetuksen 7 artiklan 2 kohta edellyttää, että AIP:ssä
julkaistuissa yksittäisissä ilmailutiedoissa ja ilmailutiedotuksissa ilmoitetaan, mitkä niistä eivät täytä asetuksessa vahvistettuja tietojen laatuvaatimuksia. AIS-julkaisujärjestelmässä em. vaatimusta ei vielä pystytä täyttämään, koska
EAD:n käyttämä tietomalli AIXM 4.5 ei toistaiseksi tue
tämän tiedon tallentamista ja raportointia. Finavia seuraa
kehitystä.

ADQ regulation requirement in Article 7(2) requires that
aeronautical data and aeronautical information items published in the AIP are annotated to indicate those that do not
meet the data quality requirements laid down in this Regulation. EAD's AIXM 4.5 information model does not currently support the storing and reporting of this data which is
why the requirement cannot be presented in the AIS publication system publications. Finavia will monitor developments.

Ilmailutiedotusyksiköllä on voimassa ICAO:n Annex 15,
kohdan 3.2 vaatimuksen mukainen standardiin ISO
9001:2008 perustuva laatujärjestelmä, jonka Lloyd's Register Quality Assurance Ltd on sertifioinut. Sertifiointi kattaa
ilmailutiedotuspalvelun julkaisujärjestelmän, ilmailukarttatuotannon, lentomenetelmäsuunnittelun sekä paikkatietojen hallinnan.

In accordance with the requirements of ICAO Annex 15,
para 3.2 the Aeronautical Information Services unit has a
quality system based on standard ISO 9001:2008 and it
has been certified by Lloyd's Register Quality Assurance
Ltd. The certificate covers the preparation of Integrated
Aeronautical Information Package, aeronautical charting,
flight procedure planning and geospatial data management.
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