Ákvörrðun Flugmálastjórrnar Ísland
ds nr. 17/2
2012 vegn
na kvörtunnar um se
einkun
á flugi
f
5W8771 þann 5.
5 ágúst 20
011
I.

Erindi

Þann 244. ágúst sl.. barst Fluggmálastjórnn Íslands (FFMS) kvörtu
un frá þeim
m A, B, C, D og E.
Kvarten
ndur áttu bókað far með
m flugi Iceeland Expre
ess (IE) 5W
W871 frá Keeflavík til Almería á
Spáni kll. 10:00 þan
nn 5. ágúst sl.
s
Í kvörtu
uninni kemur fram að
ð farþegar hhafi fyrst fe
engið upplýýsingar um seinkun flugsins á
brottfarrarskjá á Keeflavíkurflugvelli um nníuleytið þaann 5. ágússt sl. Þar hhafi komið fram að
næstu u
upplýsinga um flugið væri
v
að væ nta kl. 11:0
00. Samsko
onar upplýssingar hafi svo
s birst
aftur á b
brottfararskkjá um hálfttíma síðar. EEngar nánari skýringar hafi fylgt þ essum skilaaboðum.
Að sögn
n kvartendaa var farþeggum boðnirr úttektarm
miðar fyrir veitingum ogg um kl. 11
1:00 hafi
komið ttilkynning í kallkerfi flugstöðvari nnar um að farþegum
m væri boððið í Bláa Lónið
L
og
hádegissmat þar. Faarþegum haafi verið tilkkynnt að næ
æstu upplýsingar um fluugið væri að vænta
um kl. 113:00 og farrþegar yrðu sóttir meðð rútu um þaað leyti. Um
m kl. 15:00 hhafi farþegaar fengið
upplýsin
ngar um að brottför flu
ugs 5W871 yrði kl. 00:4
40 um nóttina og þeim
m boðin hótelgisting
og kvö
öldverður í Keflavík. Farþegarr hafi svo
o verið fluttir með rútum aftur
a
til
Keflavíkkurflugvallarr þar sem í ljós hafi koomið að ekki væri hæg
gt að fá gisstingu fyrir hópinn í
Keflavíkk en reynt yrði
y að finnaa hótel í Reyykjavík í staaðinn. Að lokum hafi faarið svo að farþegar
f
voru flu
uttir með rú
útu á hótel í Reykjavík og þeir kom
mið þangað
ð um kl. 17::00. Á hótelinu hafi
farþegar fengið þæ
ær upplýsin
ngar að þeeir yrðu sótttir með rú
útu á hótel ið kl. 21:45
5. Þegar
omið aftur á hótelið kl.. 21:30 hafi þeir fengið
ð þær upplýýsingar að enn
e væri
kvartendur hafi ko
búið að seinka bro
ottför og að farþegar yyrðu sóttir á hótelið kl.. 23:30 og vvélin færi í loftið kl.
02:00. A
Að lokum fó
ór svo að flu
ug 5W871 fóór í loftið kl. 03:10 þann 6. ágúst ssl.
Kvarten
ndur taka fram að IE haafi staðið siig vel í að veita
v
farþegum þá þjónnustu sem þeir
þ eiga
rétt á sskv. reglugeerð EB nr. 261/2004. IE hafi boð
ðið farþegu
um veitingaar, hótelgisttingu og
flutningg milli stað
ða. Að auki hafi IE boðið farrþegum í Bláa Lóniðð. Hins veggar hafi
upplýsin
ngagjöf til farþega ekkki verið seem skyldi. Farþegar hafi
h þurft aað bíða lengi eftir
upplýsin
ngum og þu
urft að gangga á starfsfó
fólk IE að eiigin frumkvæði til að nnálgast upplýsingar.
Af þessu
u hafi skapaast óvissa og óþægindii fyrir farþegga. Einnig kemur
k
fram að IE hafi ekki
e fært
kvartendum upplýýsingar um réttindi fluugfarþega. Gera kvarttendur kröffu um skað
ðabætur
vegna sseinkunnar flugsins auk
a
þess ssem kvartað er unda
an því að IE hafi ekkki sinnt
upplýsin
ngaskyldu sinni skv. regglugerð EB nr. 261/200
04.
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II.

Málavextir og bréfaskipti

Flugmálastjórn sendi IE kvörtunina til umsagnar með tölvupósti þann 25. ágúst sl. Beiðni um
umsögn var ítrekuð þann 14. september og 23. september sl. Þann 24. janúar sl. var IE
tilkynnt að umsögn hefði ekki borist frá fyrirtækinu þrátt fyrir ítrekanir og að ákvörðunar
væri að vænta í málinu. Engar athugasemdir bárust frá IE.
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 vegna seinkunar á flugi 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‐
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549/07 Friederike Wallentin‐Hermann v Alitalia og almennar meginreglur um túlkun
lagaákvæða.
Kvartendur
áttu
bókað
far
með
flugi
IE
5W871
frá
Keflavík
til
Almería þann 5. ágúst sl. kl. 10:00. Brottför flugsins var kl. 03:10 þann 6. ágúst sl., tæpum 20
klukkustundum eftir upphaflega áætlaðan brottfarartíma. Umsögn IE vegna málsins hefur
ekki borist þrátt fyrir ítrekuð tækifæri og hefur félagið ekki gert nokkurn reka að því að sanna
að umrædd seinkun hafi verið vegna óviðráðanlegra aðstæðna í skilningi 3. mgr. 5. gr.
reglugerðar EB 261/2004. Verður IE að bera hallan af þeim sönnunarskorti. 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, vegna seinkunar á flugi IE 5W871 frá Keflavík til
Almería þann 5. ágúst 2011.
Í kvörtuninni kemur fram að IE hafi ekki veitt kvartendum upplýsingar um réttindi
flugfarþega. FMS vill af þessu tilefni taka það fram að á flugrekendum hvílir sú skylda skv. 14.
gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 að upplýsa farþega um rétt sinn til skaðabóta og aðstoðar.
Samkvæmt 2. málsl. 2. mgr. greinarinnar skal flugrekandi afhenda hverjum farþega, sem
lendir í a.m.k. tveggja klukkustunda seinkun, skriflegar reglur um skaðabætur og aðstoð í
samræmi við reglugerðina. Í samræmi við frásögn kvartanda sem ekki hefur verið hrakin af
IE er það mat FMS að IE hafi ekki uppfyllt skyldu sína gagnvart kvartendum og hafi með
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.
Iceland Express hefur brotið 14. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005,
með því að upplýsa ekki kvartendur um réttindi sín samkvæmt reglugerðinni. 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, 03 febrúar 2012

Jóhanna Helga Halldórsdóttir
Guðmundur Helgason
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