Ákvörð
ðun Flugm
málastjórn
nar Íslandss nr. 3/20
012 vegna kvörtunaar um aflýsingu á
flugi 5W
W902 22. maí
m 2011
I.

Erindi

málastjórn ÍÍslands (FMS) kvörtun frá A. Kvarttandi átti bókað far
Þann 255. ágúst sl. barst Flugm
með flu
ugi Iceland Express (IE
E) 5W902 ffrá Kaupmaannahöfn til Keflavíkuur þann 22.. maí sl.
Vegna eeldgoss í Grrímsvötnum
m var fluginnu seinkað og
o degi síða
ar aflýst. Fóór svo að kvartandi
k
fékk farr með flugi IE
I til Íslandss þann 25. m
maí sl. Kvarttanda var eingöngu séðð fyrir hótelgistingu
og ferðum milli flu
ugvallar og gistiaðstöððu síðustu nótt
n
tafarin
nnar en kvaartandi bar að öðru
leiti sjállfur þann kostnað sem
m af aflýsinggu flugsins leiddi. Gerir kvartandii kröfu um greiðslu
skaðabó
óta sem ogg endurgreið
ðslu kostnaaðar vegna ófullnægjandi aðstoðaar. Kvartan
ndi hefur
lagt fraam kvittanir fyrir hótelkostnaðii en láðistt að taka kvittanir fy
fyrir leigubílum og
matarko
ostnaði.
II.

Málave
extir og bréffaskipti

Flugmállastjórn sendi Iceland
d Express kvörtunina til umsagnar með ttölvupósti þann 1.
september sl. og vaar beiðni um
m umsögn íítrekuð 16. september og 26. septtember sl. Þá
Þ var IE
upplýst með tölvup
pósti þann 20. desembber sl. að ákkvörðunar Flugmálastj
F
órnar í málinu væri
e
athugasemdir fráá IE.
að væntta. Bárust engar
III.

Forsendu
ur og niðurstaða Flugm
málastjórna
ar Íslands

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. reglu
ugerðar EB nr. 261/20
004. Samkv æmt 1. mggr. 5. gr. ska
al farþegum
m, ef flugi er
e aflýst,
boðin aðstoð af háálfu flugrekaandans í sa mræmi við 8. gr. og a‐‐lið 1. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 9.
m.k. degi efttir áætlaða brottför
gr. Ef fllugleið farþega er breyytt og brottfför nýja fluggsins er a.m
flugsins sem var afflýst eiga farþegar einnnig rétt á að
ðstoð sem tilgreind
t
er í b‐ og c‐lið
ð 1. mgr.

9. gr. Þá geta farþegar átt rétt á skaðabótum frá flugrekanda í samræmi við 7. gr. en
flugrekanda ber ekki skylda til að greiða þær skaðabætur sé flugi aflýst af völdum
óviðráðanlegra aðstæðna sem ekki hefði verið hægt að afstýra jafnvel þótt gerðar hefðu
verið allar nauðsynlegar ráðstafanir, sbr. 3. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar. Aðrar skyldur sem
hvíla á flugrekanda samkvæmt reglugerð EB nr. 261/2004 standa óhreyfðar.
Flugi 5W902 frá Kaupmannahöfn til Keflavíkur þann 22. maí 2011 var aflýst vegna eldgoss.
Slík aðstaða fellur undir óviðráðanlegar aðstæður skv. 3. mgr. 5. gr. reglugerðar EB nr.
261/2004 og ber IE þar af leiðandi ekki skylda til að greiða skaðabætur á grundvelli 7. gr.
reglugerðarinnar vegna aflýsingar flugsins. Kvartandi varð hins vegar fyrir kostnaði við
uppihald sem IE bar að þjónusta hann um samkvæmt 9. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004.
Þannig bar IE samkvæmt a‐lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 að bjóða kvartanda
endurgjaldslaust máltíðir og hressingu í samræmi við lengd tafarinnar. Fyrir liggur að IE
uppfyllti ekki framangreinda skyldu sína. Ber IE því að greiða kvartanda kostnað vegna
máltíða og hressinga í samræmi við lengd tafar á brottför kvartandi. Samkvæmt c‐lið 1. mgr.
9. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 bar IE að bjóða kvartanda flutning milli flugvallar og
gistiaðstöðu þar sem brottfarartími nýs flugs var a.m.k. degi síðar en upphafleg flugleið gerði
ráð fyrir. Þar sem svo var ekki gert, ber IE að greiða kostnað kvartanda við þær ferðir. Þá bar
IE samkvæmt b‐lið 1. mgr. 9. gr. að bjóða kvartanda endurgjaldslausa hótelgistingu.
Kvartandi hefur lagt fram greiðslukvittanir fyrir hótelgistingu dagana 22. maí til 24. maí sl.
Ber IE að endurgreiða kvartanda kostnaði hans samkvæmt b‐lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar EB
nr. 261/2004 sbr. reglugerð 574/2005.

Ákvörðunarorð
Iceland Express skal greiða kvartanda kostnað við hótelgistingu skv. b‐lið 1. mgr. 9. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005. Þá skal Iceland Express
endurgreiða kvartanda kostnað vegna máltíða og hressinga í samræmi við lengd tafar skv. a‐
lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005 og kostnað vegna
flutninga á milli flugvallar og gistiaðstöðu skv. c‐lið 1. mgr. 9. gr. sömu reglugerðar.
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, 9. janúar 2012

Jóhanna Helga Halldórsdóttir
Margrét Helga Kr. Stefánsdóttir
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