Ákvörrðun Flugm
málastjórnar Ísland
ds nr. 38//2011 vegn
na kvörtu nar um se
einkun
á flugi F I614 22. júní 2010
I.

EErindið

Þann 166. nóvembeer sl. var á grundvelli 16. gr. regglugerðar EB
E nr. 261//2004 framssend frá
Commisssion for Avviation Regu
ulation‐ Dubblin, til Fluggmálastjórna
ar Íslands (FFMS), kvörttun frá A
f.h. sonar síns B (kvartandi), dagsett
d
4. á gúst sl. Kvaartandi átti bókað far m
með flugi Iccelandair
FI614 frrá New Yorkk til Kaupmaannahafnarr kl. 20:35 þann
þ
22. jún
ní 2010 Vegnna tæknibilunar var
fluginu beint til Boston. Brottfför frá Bostoon til Keflavvíkur var kl. 15:00 þannn 24. júní 20
010, eða
um 40 klukkustundum síðar en upphaflleg ferðatilhögun til Keflavíkur
K
saagði til um. Sökum
seinkun
narinnar gerrir kvartandi kröfu um bbætur á gru
undvelli reglugerðar EBB nr. 261/20
004.
II.

M
Málavextir og bréfaskipti

FMS seendi Icelan
ndair framaangreinda kvörtun till umsagnar með tölvvupósti, daags. 22.
nóvemb
ber. Með tö
ölvupósti C f.h.
f Icelandaair, dags. 6. desember sl. svaraði Icelandair því til að
mann verið
um hafii verið að ræða „multiiply electriccal failure“. Flugvélin hafi
h allan tím
ð á sama
stað og farþegarnirr og allt haffi verið gertt til að gera dvöl farþeg
ga eins þæggilega og hæ
ægt væri
ð að fara með farþega upp á flugvöll fyrrri daginn áður en
þó svo óheppilegtt hafi verið
f
á því að lagfæ
æringu værri lokið. Það
ð hafi svo komið í ljó
ós að af
staðfestting hafði fengist
brottförr yrði ekki fyrr
f en dagiinn eftir og farþegar sendir aftur á hótel einna nótt í við
ðbót. Af
upplýsin
ngum úr við
ðgerðarskýrrslu sem ba rst með um
msögn Icelandair liggurr fyrir að vé
élinni var
beint in
nn til Bosto
on vegna vé
élarbilunar og hófst viðgerð
v
véla
arinnar kl. 5:00 þann 23. júní
2010. EEkki var tiltæ
ækur varah
hlutur á sta ðnum og var
v varahluttur fenginn frá New York
Y
sem
barst um
m kl. 10:00 þann 24. jú
úní. Þá tafðisst viðgerð enn
e vegna mikilla
m
annaa en vélin vaar tilbúin
til notku
unar um klu
ukkan 16:00
0 sama dag.
Umsögn
n Icelandair var send kvartandaa með tölvvupósti þan
nn 18. janúúar sl. Í tö
ölvupósti
kvartanda sem barrst sama dagg kemur fraam að mikil seinkun hafi orðið á fluuginu og mest allan
tímann hafi farþeggar dvalið á flugvellinu m. Brottförr hafi verið tilkynnt ofttar en einu sinni og
h tækifæ
æri á að faraa. Þannig hafi
h brottför t.a.m. verrið tilkynnt kl. 7:00
því hafi fólk ekki haft
þann 244. júní en véélin hafi ekkki farið fyrr en kl. 15:00
0. Kvartandi hafi verið ffrá vinnu í tvo
t daga
og einu
ungis hafi verið komið til móts vvið hann me
eð hótelgistingu og rýýrum matarmiðum.
Kvartan
ndi ítrekar kröfu sína um
m bætur ve gna seinkun
narinnar og
g óþæginda sem af hluttust.
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.

Bls. 1

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. Sú ákvörðun er bindandi fyrir flugrekandann.
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 nr. 261/2004/EB.
Um seinkun á flugi og þá aðstoð sem flugrekandi skal veita í slíkum tilvikum er fjallað um í 6.
gr. reglugerðar 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 hins
vegar að þeirri niðurstöðu að túlka bæri reglugerð 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, geta átt rétt á bótum skv. 7. gr.,
nema flugrekandi geti sýnt fram á að töfin hafi verið vegna óviðráðanlegra aðstæðna sbr. 3.
mgr. 5 gr.
Icelandair hefur borið fyrir sig að umrædd seinkun hafi orðið af óviðráðanlegum orsökum,
þ.e. vegna vélarbilunar. Flugmálastjórn fellst á það með Icelandair að vélarbilun sem vart
varð við í flugi og leiddi til þess að flugi FI614 var snúið við inn til Boston þann 22. júní sl., geti
talist til óviðráðanlegra aðstæðna í skilningi 3. mgr. 5. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sem
leiði til þess að skylda flugrekanda til að greiða skaðabætur í samræmi við 7. gr.
reglugerðarinnar falli niður, enda sé ákvörðun um að snúa vél við tekin af öryggisástæðum.
Í ljósi ríkrar neytendaverndar sem loftferðalög nr. 60/1998 og reglugerð EB nr. 261/2004 er
ætlað að tryggja og þröngrar túlkunar Evrópudómstólsins á óviðráðanlegum aðstæðum sem
fram kemur í dómi Evrópudómstólsins frá 22. desember 2008, í máli C‐549/07, Friederike
Wallentin‐Hermann v Alitalia, telur Flugmálastjórn þó rétt að lagt sé sérstakt mat á hvort sú
mikla seinkun sem varð á brottför flugsins frá Boston verði jafnframt réttlætt með vísan til
óviðráðanlegra aðstæðna. Í ljósi sérstaks eðlis loftflutninga og mikilvægi tæknibúnaðar í
flugvélum standa flugrekendur frammi fyrir margskonar tæknilegum vandamálum samfara
starfræksla flugvéla. Í áðurnefndum dómi Evrópudómstólsins í máli C‐549/07 komst
dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að túlka bæri reglugerð nr. 261/2004 með þeim hætti að
tæknileg vandamál sem vart verður við viðhald eða er afleiðing misbrests við viðhald yrði að
telja hluta af venjulegri starfsemi flugrekanda. Er það mat Flugmálastjórnar að Icelandair hafi
ekki tekist sönnun um annað en að sú viðgerð sem fara þurfti fram á flugvél Icelandair í
umrætt skipti og leiddi til þess að ekki varð flogið frá Boston til Keflavíkur fyrr en kl. 15:00

Bls. 2

þann 24. júní sl., en m.a. var varahlutur fenginn frá New York, teljist hluti af venjulegri
starfsemi flugrekanda og þ.a.l. ekki til óviðráðanlegra aðstæðna í skilningi 3. mgr. 5. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004. Er það niðurstaða Flugmálastjórnar að kvartandi eigi rétt á
skaðabótum úr hendi Icelandair að fjárhæð 600 evrur vegna seinkunar á umræddu flugi frá
Boston til Keflavíkur, sbr. c‐lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr.
574/2005.

Ákvörðunarorð
Icelandair skal greiða kvartanda bætur að upphæð 600 evrur skv. c‐lið 1. mgr. 7. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005, vegna seinkunar á flugi FI614 þann
22. júní 2010.
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.

Bls. 3

