Ákvörrðun Flugmálastjórrnar Ísland
ds nr. 14/2
2012 vegn
na kvörtunnar um se
einkun
á flugi FI6331 þann 17. júlí 201
11
I.

Erindi

Þann 177. septembeer sl. barst Flugmálastjjórn Íslandss (FMS) kvö
örtun frá A, B og C. Kvaartendur
áttu bókað far með
ð flugi Icelaandair (IA) FFI631 frá Ke
eflavík til Bo
oston kl. 177:00 þann 17. júlí sl.
Brottförr flugsins vaar seinkað til
t kl. 22:10 en ástæða þess var sö
ögð tæknileegar bilanir í flugvél.
Kvarten
ndum voru ekki
e veittarr upplýsingaar um rétt sinn
s
og var í eitt skiptti boðið sam
mloka og
vatnsflaaska. Vegna seinkunar flugsins mi sstu kvartendur af bílffari og urði því að ferð
ðast með
leigubíl að hóteli sínu.
s
Kvarte
endur gera kröfu um greiðslu
g
ska
aðabóta veggna seinkunarinnar
sem og greiðslu leigubílakostn
naðar.
II.

Málave
extir og bréffaskipti

Flugmállastjórn sen
ndi Icelandaair kvörtuninna til umsagnar með tölvupósti þþann 27. sep
ptember
sl. Beiðni um umsögn var ítre
ekuð þann 17. októbe
er og 25. okktóber sl. Í umsögn Iccelandair
sem barrst FMS með tölvupóstti Icelandairr dags. 26. október
o
sl. kemur
k
fram
m að um bilu
un vegna
,,generaator“ (rafall) hafi verið að ræða . Þá segir að Icelanda
air geri allttaf sitt bestta til að
viðhaldaa vélum sínum þann
nig að þæ r bili ekki og sé íta
arleg viðha ldsskýrsla send til
Flugmállastjórnar. Þar sem ekkki sé vitað til þess að gerðar haffi verið athhugasemdir af hálfu
Flugmállastjórnar vegna
v
viðhalds viðkom andi vélar, telji Iceland
dair það auuðsjáanlegt að þessi
ákveðnaa bilun falli undir skillmála regluugerðar EB nr. 261/20
004 um ófyyrirséða atb
burði og
félagið ssé því ekki bótaskylt, en
e aðstoð í samræmi við
v reglugerrð hafi veriðð veitt eftirr þörfum
hvers ogg eins farþeega.
Umsögn
n Icelandairr var send kvartendum
m til athugaasemda þan
nn 27. októóber sl. Bárrust FMS
athugassemdir kvarrtanda með tölvupósti þann 1. desember sl. en þar segj ast kvarten
ndur ekki
draga í efa að flugffélög geri sitt besta til að viðhalda flugvélum
m sínum. Billanir sem komi upp
og leiði til fimm klukkustundaa seinkunarr veki þó up
pp spurning
gar um gæðði viðhaldsááætlunar
mstólsins frá
f
19. nnóvember 2009, í
og fluggvélarinnar. Samkvæmt dómi Evrópudóm
sameinu
uðum málu
um C‐402/07
7 og 432/077, eigi farþe
egar sem ve
erða fyrir þrriggja klukkkustunda
seinkun
n á flugi sínu eða meira, sama réttt til skaðab
bóta samkvvæmt 7. gr. reglugerðaar EB nr.
261/20004 og farrþegar fluggs sem err aflýst. Þá
Þ hafi dó
ómstólar í Hollandi staðfest
framanggreindan réétt farþega. Vonast kvaartendur till þess að þe
etta muni ssannfæra Iccelandair
um að b
bæta fyrir rú
úmlega 5 klst. seinkun og greiða le
eigubílakosttnaðinn í Booston.
Þá kemur fram í tö
ölvupósti se
em barst frrá kvartendum þann 21. desembeer sl. að tæ
æknilegar
bilanir leiði ekki till þess að skkylda til greeiðslu skaðaabóta vegna
a seinkunnaar á flugi falli niður.

Einu undantekningarnar frá skaðabótaskyldu séu eldgos, fellibylir, slæm veðurskilyrði,
verkföll, sprengjuárás og hryðjuverka‐ og stríðsógn.
III.

Forsendur og niðurstaða Flugmálastjórnar Íslands

Neytendur flugþjónustu eða aðrir sem hagsmuna hafa að gæta sem telja að flugrekandi,
flytjandi, ferðaskrifstofa eða umboðsmaður framangreindra aðila hafi brotið gegn skyldum
sínum samkvæmt lögum um loftferðir nr. 60/1998 eða reglugerðum settum á grundvelli
þeirra geta beint kvörtun til Flugmálastjórnar Íslands, sbr. 1. mgr. 126. gr. c. loftferðarlaga.
Stofnunin tekur málið til skoðunar í samræmi við ákvæði laganna og stjórnsýslulaga og sker
úr ágreiningi með ákvörðun, sbr. 3. mgr. 126. gr. c og 140. gr. loftferðalaga, ef hann verður
ekki jafnaður með öðrum hætti. Er sú ákvörðun bindandi.
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 FI631 frá Keflavík til Boston kl. 17:00 þann 17. júlí sl.
Brottför flugsins seinkaði til kl. 22:10 eða um rúmar 5 klukkustundir. Icelandair hefur neitað
um greiðslu bóta á þeirri forsendu að ástæða seinkunar hafi verið bilun í rafal (genarator) í
flugvél sem fella eigi undir óviðráðanlegar aðstæður í skilningi undantekningarreglu 3. mgr.
5. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 og vísar félagið í því tilliti til þess að FMS hafi ekki gert
athugasemdir við viðhaldskýrslur.
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.
Er það mat Flugmálastjórnar að Icelandair hafi ekki tekist sönnun um að óviðráðanlegar
aðstæður í skilningi 3. mgr. 5. gr. hafi valdið seinkun á brottöf flugs FI631 þann 17. júlí 2011
og breytir tilvísun til viðhaldsskýrslna engu þar um. Tekið skal fram að í viðhaldsáætlunum
flugvéla (AMP) er tilgreint hvaða skoðunaratriði og viðhaldsverkefni þarf að framkvæma og
hvenær svo á að gera með tilliti til flugtíma, fjölda lendinga og tímabils. FMS leggur ekki mat
á viðhald flugvéla dag frá degi og eru ítarlegar viðhaldsskýrslur ekki sendar FMS frá Icelandair
eða öðrum flugrekendum. Er það niðurstaða FMS að Icelandair beri að greiða hverjum
kvartanda bætur að upphæð 600 evrur skv. c‐lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004
sbr. reglugerð nr. 574/2005.
Kvartendur gera kröfu um endurgreiðslu leigubílakostnaðar í Boston en seinkun flugs IA olli
því að þau misstu af fari frá flugvellinum að hóteli. Samkvæmt reglugerð EB nr. 261/2004 ber
flugrekanda að þjónusta farþega fram að komu til lokaákvörðunarstaðar samkvæmt farmiða.
Eftir að þangað er komið hvíla ekki frekari skyldur á flugrekanda um þjónustu við farþega, á
grundvelli reglugerðarinnar. FMS sker ekki í ákvörðun þessari úr um bótarétt kvartenda á
öðrum grundvelli. Verða kvartendur að hafa þá kröfu 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. Icelandair uppfyllti ekki þá skyldu sína
gagnvart kvartendum og hefur með því athafnaleysi brotið gegn skýru orðalagi ákvæðisins.

Ákvörðunarorð
Icelandair skal greiða hverjum kvartanda bætur að upphæð 600 evrur skv. c‐lið 1. mgr. 7. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005.
Icelandair 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 Icelandair 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

