Ákvörrðun Flugmálastjórrnar Ísland
ds nr. 13/2
2012 vegn
na kvörtunnar um se
einkun
á flugi 5W5441 þann 22
2. ágúst 2011
I.

Erindi

Þann 112. september sl. barst Flugmáálastjórn Ísllands (FMSS) kvörtun frá A,B, C og D.
Kvarten
ndur áttu bó
ókað far me
eð flugi Icelaand Expresss (IE) 5W541 frá Keflavvík til Edinborgar kl.
8:40 þann 22. ágússt sl. Brottfö
ör flugsins vvar seinkað til kl. 17:20,, eða um 8 klst. og 40 mínútur,
m
en ástæ
æða þess vaar sögð tækknileg bilunn í flugvél. Afleiðingar
A
þess voru þær að kvaartendur
misstu aaf tengiflugi frá Edinbo
org til Dubli n og urðu að
a kaupa nýýja flugmiðaa auk þess að
a kaupa
gistingu
u í Edinborgg. Fram kem
mur í kvörtuuninni að skkort hafi á fullnægjand
f
di upplýsinggar frá IE
en m.a.. hafi engar upplýsinggar um seinnkunina verrið veittar á Keflavíkuurflugvelli og engan
starfsmann IE að sjjá í nokkrar klukkustunndir. Jafnframt segir í kvörtun að kkvartendur hafi ekki
éttindi sínn. Þá haffi kvartend
dum ekki verið útthlutaðir
fengið upplýsingaar um ré
matarútttektarmiðaar og þau því
þ orðið aðð kaupa mááltíðir fyrir um 7000 kkr. Kvartend
dur gera
kröfu um
m greiðslu skaðabóta vegna seinkkunarinnar sem og endurgreiðsluu viðbótarko
ostnaðar
sem þau
u hafi orðið fyrir, að fjáárhæð um 8873 Evrur.
II.

Málave
extir og bréffaskipti

Flugmállastjórn sen
ndi IE kvörrtunina til umsagnar með tölvup
pósti þann 20. septem
mber sl.
Beiðni u
um umsögn
n var ítrekuð þann 7. ooktóber og 17. október sl. Með töölvupóst FM
MS þann
30. dessember sl. var IE tilkyynnt að um
msögn hefð
ði ekki borrist frá fyri rtækinu þrrátt fyrir
ítrekanir og að ákvörðunar væ
æri að væntaa í málinu. Engar
E
athug
gasemdir báárust frá IE.
Með töllvupósti daggs. 10. janúar sl. óskaðði Flugmálasstjórn eftir því
þ við kvarttendur að fáá sendar
greiðslu
ukvittanir veegna útgjald
da þeirra. M
Með tölvupósti kvarten
nda dags. 111. janúar sl. bárust
greiðslu
ukvittanir veegna hótelggistingarinn ar í Edinborg, matarko
ostnaðar meeðan þar vaar dvalið
og vegna ferða með flugrú
útu í Edin borg. Þá kemur fram
m að við kaup á máltíð
m
á
dur ekki haft vitneskjuu um að halda þyrfti
Keflavíkkurflugvelli, á meðan á töf stóð, h afi kvartend
eftir greeiðslukvittu
unum. Þau geri
g þó þá kröfu að IEE endurgreiði þann kosstnað en hann hafi
numið u
um 7000 kr..
III.

Forsend
dur og niðurstaða Fluggmálastjórn
nar Íslands

Neytend
dur flugþjó
ónustu eða aðrir sem hagsmuna hafa að gæ
æta sem teelja að fluggrekandi,
flytjandi, ferðaskriffstofa eða umboðsmaaður framan
ngreindra aðila
a
hafi brrotið gegn skyldum
sínum ssamkvæmt lögum um loftferðir nr. 60/199
98 eða reglugerðum ssettum á grrundvelli
þeirra ggeta beint kvörtun
k
til Flugmálastj
F
órnar Íslands, sbr. 1. mgr.
m 126. ggr. c. loftferrðarlaga.
Stofnun
nin tekur málið til skoð
ðunar í sam
mræmi við ákvæði laganna og stjóórnsýslulagaa og sker
úr ágreiiningi með ákvörðun, sbr.
s 3. mgr . 126. gr. c og 140. gr.. loftferðalaaga, ef hann
n verður
ekki jafn
naður með öðrum hættti. Er sú ákvvörðun bind
dandi.

Um réttindi farþega er fjallað um í reglugerð EB nr. 261/2004, um sameiginlegar reglur um
skaðabætur og aðstoð til handa farþegum sem neitað er um far og þegar flugi er aflýst eða
mikil seinkun verður, sem var innleidd hér á landi með reglugerð nr. 574/2005. Samkvæmt 2.
gr. reglugerðar nr. 574/2005 er Flugmálastjórn Íslands sá aðili sem ber ábyrgð á framkvæmd
reglugerðarinnar samanber 16. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004.
Um seinkun á flugi og þá aðstoð sem flugrekandi skal veita í slíkum tilvikum er fjallað um í 6.
gr. reglugerðar EB nr. 261/2004. Þar kemur hins vegar ekki fram með skýrum hætti að
flugrekandi skuli greiða bætur skv. 7. gr. reglugerðarinnar vegna tafa eða seinkunar eins og
átt getur við þegar flugi er aflýst sbr. 5. gr. reglugerðarinnar. Með dómi Evrópudómstólsins
frá 19. nóvember 2009, í sameinuðum málum C‐402/07 og C‐432/07, komst dómstóllinn að
þeirri niðurstöðu að túlka bæri reglugerð EB nr. 261/2004 með þeim hætti að farþegar sem
verða fyrir seinkun á flugi sínu sbr. 6 gr. reglugerðarinnar, eigi að fá sömu meðferð og
farþegar flugs sem er aflýst sbr. 5. gr. Af þessu leiðir að allir farþegar sem verða fyrir þriggja
tíma seinkun á flugi sínu eða meira, og koma á ákvörðunarstað þremur tímum síðar eða
meira en upprunalega áætlun flugrekendans kvað á um, eiga rétt á bótum skv. 7. gr., nema
flugrekandi geti sýnt fram á að töfin hafi verið vegna óviðráðanlegra aðstæðna sem ekki
hefði verið hægt að afstýra jafnvel þótt gerðar hefðu verið allar nauðsynlegar ráðstafanir sbr.
3. mgr. 5 gr. reglugerðarinnar.
Loftferðalög nr. 60/1998 og reglugerð EB nr. 261/2004 er ætlað að tryggja ríka vernd fyrir
farþega sem neytendur flugþjónustu. Meginreglan samkvæmt reglugerð EB nr. 261/2004 er
réttur farþegar til skaðabóta skv. 7. gr. reglugerðarinnar sé um að ræða aflýsingu eða mikla
seinkun á brottfarartíma flugs og ber að skýra undantekningarreglu 3. mgr. 5. gr.
reglugerðarinnar þröngt, sbr. dóm Evrópudómstólsins frá 22. desember 2008, í máli C‐
549/07 Friederike Wallentin‐Hermann v Alitalia og almennar meginreglur um túlkun
lagaákvæða.
Kvartendur áttu bókað far með flugi Iceland Express 5W541 frá Keflavík til Edinborgar kl.
8:40 þann 22. ágúst sl. Mikil seinkun varð á fluginu og komu kvartendur til
lokaákvörðunarstaðar í Edinborg kl. 17:20 eða um 8 klst. og 40 mínútur síðar en áætlað var.
Ástæðan var sögð tæknileg bilun í flugvél. Í ljósi sérstaks eðlis loftflutninga og mikilvægi
tæknibúnaðar í flugvélum standa flugrekendur frammi fyrir margskonar tæknilegum
vandamálum samfara starfrækslu flugvéla. Í fyrrnefndum dómi Evrópudómstólsins frá 22.
desember 2008, í máli C‐549/07 komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að túlka bæri
reglugerð nr. 261/2004 með þeim hætti að tæknileg vandamál sem koma í ljós við viðhald
eða stafa af vanrækslu á viðhaldi yrði að telja hluta af venjulegri starfsemi flugrekanda. Þá
geti einungis verið um að ræða óviðráðanlegar aðstæður í skilningi 3. mgr. 5. gr. reglugerðar
EB nr. 261/004 ef aðstæðurnar eigi rætur að rekja til atvika, líkt og þær aðstæður sem taldar
eru upp í 14. inngangslið reglugerðarinnar, sem ekki séu hluti af venjulegri starfsemi

flugrekanda og séu utan þess sem flugrekandi geti haft stjórn á með hliðsjón af eðli og
uppruna.
Umsögn IE vegna málsins hefur ekki borist þrátt fyrir ítrekanir þar um. Er það mat
Flugmálastjórnar að IE hafi með engu móti fært sönnur fyrir því að seinkun flugsins hafi verið
vegna óviðráðanlegra aðstæðna í skilningi 3. mgr. 5. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 er leyst
gæti félagið undan skaðabótaskyldu. Ber IE að greiða hverjum kvartanda bætur að upphæð
400 evrur skv. b‐lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005.
Iceland Express bar samkvæmt a‐lið 1. mgr. 9. gr., sbr. 6. gr. reglugerðarinnar að bjóða
farþegum endurgjaldslaust upp á máltíðir og hressingu í samræmi við lengd tafarinnar.
Iceland Express uppfyllti ekki þá skyldu sína og urðu kvartendur sjálf að standa straum að
kostnaði vegna máltíða á meðan á töf á brottör frá Keflavík stóð. Er það niðurstaða
Flugmálastjórnar að IE beri að endurgreiða kvartendum kostnað vegna máltíða og hressinga í
samræmi við lengd tafarinnar skv. a‐lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004.
Kvartendur áttu bókað far með flugi Aer Lingus frá Edinborg til Dublinar en misstu af því flugi
svo sem rakið hefur verið. Leiddi það til þess að kvartendur urðu fyrir ýmsum
viðbótarkostnaði, s.s. við kaup á nýjum flugmiðum, hótelgistingu í Edinborg, ferðakostnaði
og auknum matarkostnaði. Flugrekandi ber ekki, á grundvelli reglugerðar EB nr. 261/2004,
ábyrgð á sjálfstæðu tengiflugi farþega né öðrum kostnaði er á farþega kann að falla, eftir að
hafa komið farþegum sínum til þess lokaákvörðunarstaðar er honum bar skylda til. FMS sker
ekki í ákvörðun þessari úr um bótarétt kvartenda á öðrum grundvelli. Verða kvartendur að
hafa slíkar kröfur uppi á öðrum vettvangi.
Í 14. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 er kveðið á um skyldu flugrekanda til að upplýsa
farþega um rétt sinn, en samkvæmt 2. málsl. 2. mgr. 14. gr. ber flugrekanda að afhenda
hverjum farþega, sem lendir í a.m.k. tveggja klukkustunda seinkun, skriflegar reglur um
skaðabætur og aðstoð í samræmi við reglugerðina. Iceland Express uppfyllti ekki þá skyldu
sína gagnvart kvartendum og hefur með því athafnaleysi brotið gegn skýru orðalagi
ákvæðisins.

Ákvörðunarorð
Iceland Express skal greiða hverjum kvartanda bætur að upphæð 400 evrur skv. b‐lið 1. mgr.
7. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005. Þá skal Iceland Express greiða
kvartendum kostnað vegna máltíða og hressinga í samræmi við lengd tafar skv. a‐lið 1. mgr.
9. gr. sömu reglugerðar.
Iceland Express hefur brotið gegn ákvæði 14. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004, með því að
upplýsa kvartendur ekki um réttindi sín samkvæmt reglugerð EB nr. 261/2004. Þeim

fyrirmælum er beint að Iceland Express að félagið fari að ákvæðum 14. gr. reglugerðarinnar
eftir því sem við á gagnvart hverjum farþega.
Ákvörðun þessi er kæranleg til innanríkisráðuneytis skv. 3. mgr. 126. gr. c loftferðalaga nr.
60/1998 og 10. gr. laga nr. 100/2006 um Flugmálastjórn Íslands. Kæra skal berast
ráðuneytinu innan þriggja mánaða frá því að aðila var tilkynnt um ákvörðun þessa.
Reykjavík, 18. janúar 2012

Jóhanna Helga Halldórsdóttir
Margrét Helga Kr. Stefánsdóttir
*Meðfylgjandi er gagnaskrá máls

