Ákvörrðun Flugmálastjórrnar Ísland
ds nr. 28/2
2012 vegn
na kvörtunnar um se
einkun
á flugi 5W5001 þann 14
4. ágúst 2011
I.

Erindi

Þann 288. nóvembeer sl. barst Flugmálastjóórn Íslands (FMS)
(
kvörttun frá A ogg B. Kvarten
ndur áttu
bókað ffar með flu
ugi Iceland Express (IE ) 5W501 frrá Keflavík til London kl. 08:25 þann
þ
14.
ágúst sll. Áætlaður komutími til London var kl. 12:2
20 sama da
ag. Samkvæ
æmt kvörtun
ninni var
raunverrulegur kom
mutími í Lo
ondon hinss vegar kl. 22:27 rúm
mum 10 kllukkustundu
um eftir
áætlaðaan komutím
ma. Fara kvvartendur ffram á greiðslu skaða
abóta vegnaa seinkunarinnar. Í
kvörtun
ninni kemurr jafnframt fram
f
að IE hafi ekki afhent kvarte
endum uppllýsingar um
m réttindi
flugfarþ
þega.
II.

Málave
extir og bréffaskipti

Þann 8. desember sl. sendi Flugmálastjórrn IE kvörtu
unina til um
msagnar meðð tölvupóstti. Beiðni
um umssögn var ítrrekuð þann 27. desembber og 9. jaanúar sl. Me
eð tölvupóssti þann 14.. febrúar
sl. var IE tilkynnt að
a þar sem umsögn IEE hefði ekki borist vegna málsins hygðist FM
MS, til að
uppfyllaa rannsóknaarskyldu, no
otast við um
msögn IE úrr öðru máli vegna sam
ma flugs. Sú umsögn
barst FM
MS þann 19
9. janúar sl.
Þann 5. febrúar sl. sendi FMS tölvupóst ttil IE þar sem
m fram kom
m að FMS heefði þegar borist
b
þó
nokkrarr kvartanir vegna sein
nkunar flugss 5W501 þann
þ
14. ág
gúst sl. og að stofnun
nin hefði
þegar ákvarðað í tvveimur málum þar að llútandi. Af því
þ tilefni viildi FMS veiita IE tækifæ
æri til að
undvelli fyrrirliggjandi áákvarðana svo ekki
leysa úrr öðrum kvvörtunum vegna sama flugs á gru
þyrfti að koma til nýrra ákvaarðana. Va r IE veitturr frestur til 12. mars sl. til að ná
n sátt í
tilgreind
dum málum
m þ.a.m. því máli sem hhér um ræðiir.
Þann 8. mars sl. baarst tölvupó
óstur frá IEE þar sem frram kom að
ð fyrirtækiðð hygðist se
enda inn
sameiginleg andmæ
æli vegna nánar
n
tilgreeindra kvarttana um seinkun á fluggi 5W501 þann
þ
14.
ma dag barsst umsögn IIE vegna kvvörtunar í málum
m
vegnna seinkunaar á flugi
ágúst sll. Síðar sam
5W501 frá Keflavíkk til London
n þann 14. áágúst sl. Í umsögn
u
IE kemur
k
fram að seinkun
n sú sem
varð á flugi 5W50
01 þann 14. ágúst sl. megi rekja til bilunar sem varð í flugvélinn
ni á leið
hennar til Keflavíkur frá New York fyrr uum morgun
ninn þann sama dag. SSeinkunin hafi verið
vegna ó
óviðráðanleegra aðstæð
ðna í skilniingi regluge
erð EB nr. 261/2004 þar sem bilun hafi
komið u
upp eftir flugtak og að ekki hafii verið með
ð nokkru móti
m hægt aað koma í veg
v fyrir
seinkun
nina, hvorki með viðhaaldi eða öðrrum ráðstöffunum. IE hafi
h viðhaft allar ráðstaafanir til
að koma í veg fyrir töf á áætlun flugsinss, meðal annars með því
þ að fá á lleigu staðgö
önguvél.
Staðgön
nguvélin hafi farið til London
L
og ttekið farþegga þar á leið
ð sinni til KKeflavíkur. Máli
M sínu
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til stuðnings vísar IE til þess að FMS hafi áður ákvarðað í sambærilegu máli, þ.e. þegar bilunar
verður vart á flugi og leigð er staðgönguvél sem fer öfugan hring, að um óviðráðanlegar
aðstæður sé að ræða og kvartendur eigi ekki bótarétt í slíkum tilvikum. Í fylgiskjali við
umsögn IE fylgdi afrit af ákvörðun FMS í máli nr. 80/2011. Í umsögn IE kemur fram að hafi
kvartendur reikninga vegna máltíða eða símakostnaðar muni félagið endurgreiða þann
kostnað, enda sé hann sanngjarn. Sú umsögn sem FMS barst 8. mars sl. er efnislega
samhljóða þeirri umsögn sem barst 19. janúar sl. og FMS hafði tilkynnt IE að stofnunin
hygðist notast við vegna kvartana um seinkun á flugi 5W501 þann 14. ágúst sl.
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
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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 IE 5W501 frá Keflavík til London þann 14. ágúst sl. kl.
08:25. Fyrir liggur að um 10 klukkustunda seinkun varð á fluginu. Í umsögn IE kemur fram að
seinkun flugs 5W501 þann 14. ágúst sl. megi rekja til þess að bilun varð í flugvélinni á leið
hennar til Keflavíkur frá New York fyrr þann sama dag. Í umsögn IE er vísað til ákvörðunar
FMS nr. 80/2011 til stuðnings þess að um óviðráðanlegar aðstæður hafi verið að ræða í
skilningi reglugerðar EB nr. 261/2004. Að mati FMS er hér ekki um sambærilegt tilvik að
ræða. Í ákvörðun FMS nr. 80/2011 var um að ræða kvörtun vegna flugs sem var seinkað
sökum þess að flugvélin bilaði eftir flugtak og þurfti að snúa aftur til brottfararstaðar af
öryggisástæðum. Seinkun flugs 5W501 þann 14. ágúst sl. varð hins vegar vegna bilunar sem
kom upp í öðru flugi.
Í ljósi þess að loftferðalög nr. 60/1998 og reglugerð EB nr. 261/2004 er ætlað að tryggja ríka
vernd fyrir farþega og með hliðsjón af þröngri túlkun Evrópudómstólsins á
undanþáguheimild 3. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar, sbr. dóm Evrópudómstólsins frá 22.
desember 2008, í máli C‐549/07, er það mat Flugmálastjórnar að þegar atvik hafa áhrif á
önnur eða síðari flug en það sem um er deilt, sé ekki um slíka víxlverkun að ræða að teljist til
óviðráðanlegra aðstæðna í skilningi 3. mgr. 5. gr. reglugerðar EB 261/2004 að því er síðari
flug varðar. Því leiði töf á síðari flugum til bótaskyldu flugrekanda skv. 7. gr. reglugerðarinnar.
FMS hefur áður í máli nr. FMS10060081 komist að sömu niðurstöðu varðandi áhrif
víxlverkana. Sú niðurstaða FMS var staðfest í úrskurði innanríkisráðuneytisins í máli nr.
IRR11010506 frá 30. júní 2011.
Þá ber að geta þess að FMS hefur í öðrum málum fjallað um það flug sem hér er til skoðunar,
sjá ákvörðun nr. 15/‐, 21/‐, 23‐, 24‐, 25/‐, 26/‐ og 27/2012. Niðurstaða þeirra mála var sú að
IE bæri skylda til að greiða skaðabætur skv. b‐lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004
sbr. reglugerð nr. 574/2005 vegna seinkunar á flugi 5W501 Keflavík til London þann 14. ágúst
2011. FMS kemst að sömu niðurstöðu í þessu máli sem hér er til skoðunar. IE ber að greiða
kvartendum 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 5W501 Keflavík til London þann 14. 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 kvartenda sem ekki hefur verið hrakin af IE
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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 hvorum 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, 22. mars 2012

Jóhanna Helga Halldórsdóttir
Guðmundur Helgason
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