Ákvörrðun Flugm
málastjórnar Ísland
ds nr. 2/20
012 vegna
a kvörtunnar um aflýýsingu
á flugi FI6680 17. ággúst 2011
I.

Erindi

Þann 6. septemberr sl. barst Flugmálastjóórn Íslands (FMS) kvörttun frá A. KKvartandi áttti bókað
far með
ð flugi Icelan
ndair (IA) FI680 þann 117. ágúst sl. frá Seattle
e til Keflavíkkur og þaðaan áfram
með flu
ugi FI520 til Frankfurt. Áætlaður kkomutími í Frankfurt var
v kl. 12:500 þann 18. ágúst sl.
Fluginu frá Seattlee var hins vegar
v
aflýst með vísan til tæknile
egrar bilunaar og var kvvartanda
þess í sttað boðið boðið far me
eð flugi Luftthansa LH49
91 frá Seatttle til Frankffurt. Raunkomutími
kvartanda til Frankkfurt var kl. 09:05 þannn 19. ágúst sl. eða sein
nkun á kom
mutíma um rúma 21
klukkusttund. Gerir kvartandi kröfu
k
um grreiðslu skaðabóta vegna aflýsingarr flugsins.
II.

Málave
extir og bréffaskipti

Flugmállastjórn sen
ndi Icelandaair kvörtuniina til umsaagnar með tölvupósti þann 9. sep
ptember
sl. og vaar beiðni um
m umsögn íttrekuð 26. sseptember og 7. októb
ber sl. þar seem m.a. varr upplýst
um að ákvörðunarr Flugmálasstjórnar í m
málinu mættti vænta, byggð
b
á fyriirliggjandi gögnum.
g
Engar athugasemd
dir bárust frá IA. Með ttölvupósti dags.
d
29. de
esember sl. staðfesti kvartandi
k
að úr m
málum aðila hafi ekki ve
erið leyst.
III.

FForsendur og
o niðurstaða Flugmállastjórnar Ísslands

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. Sú ákvörrðun er bind
dandi.
Um rétttindi flugfarþega er fjaallað í regluugerð EB nrr. 261/2004
4 um sameiiginlegar re
eglur um
skaðabæ
ætur og aðsstoð til han
nda farþeguum sem neittað er um far
f og þega r flugi er afflýst eða
mikil seinkun verðu
ur, sem var innleidd héér á landi með
m reglugerrð nr. 574/22005. Samkkvæmt 2.
gr. reglu
ugerðar nr. 574/2005 er
e Flugmálaastjórn Íslan
nds sá aðili sem ber ábbyrgð á fram
mkvæmd
reglugerðarinnar saamanber 16
6. gr. regluggerðar EB nr. 261/2004
4.
Um aflýýsingu flugs og þá aðstoð sem fluggrekandi skal veita í slííkum tilvikuum er fjallað
ð um í 5.
gr. regllugerðar EB
B nr. 261//2004. Sé flugi aflýstt eiga farþ
þegar rétt á skaðabótum frá
flugrekaanda í samrræmi við 7. gr., hafi ekkki verið tilkkynnt um afflýsingu á þþann hátt se
em mælt
er um í i) – iii) liðum
m c‐liðar 1. mgr. 5. gr.,, nema flugrrekandi geti sýnt fram á að flugi hafi
h verið
nvel þótt
aflýst aff völdum óvviðráðanleggra aðstæðnna sem ekkki hefði verið hægt að afstýra jafn
gerðar h
hefðu verið allar nauðssynlegar ráððstafanir, sb
br. 3. mgr. 5 gr. reglugeerðarinnar.

Flugi FI680 frá Seattle til Keflavíkur þann 17. ágúst 2011 var aflýst með stuttum fyrirvara.
Umsögn IA vegna málsins hefur ekki borist þrátt fyrir ítrekanir FMS þar um og hefur IA með
engu móti fært fram sönnur fyrir því að aflýsingin hafi verið vegna óviðráðanlegra aðstæðna í
skilningi 3. mgr. 5. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 er leyst gæti félagið undan
skaðabótaskyldu. Ber Icelandair að greiða kvartanda bætur að upphæð 400 evrur skv. b‐lið 1.
mgr. 7. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005 vegna aflýsingar flugsins.

Ákvörðunarorð
Icelandair skal greiða kvartanda bætur að upphæð 400 evrur skv. b‐lið 1. mgr. 7. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004, sbr. reglugerð nr. 574/2005.
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 viðkomandi var tilkynnt um ákvörðun þessa.
Reykjavík, 5. janúar 2012

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