Ákvörð
ðun Flugm
málastjórn
nar Íslandss nr. 50/2
2011 vegna
a kvörtunnar um seiinkun á
flugi NY2244 22. dese
ember 201
10
I.

Erindi

un frá A. Í kvörtuninn
ni kemur
Þann 111. janúar sl. barst Flugmálastjórnn Íslands (FFMS) kvörtu
fram að
ð kvartandi hafi átt bókað far m
með flugi Fllugfélags Íslands (FÍ) N
NY224 frá Nuuk til
Reykjavvíkur kl. 22.1
15 þann 22. desemberr sl. Fluginu
u var hins ve
egar seinkaðð og fékk kvartandi
k
tilkynnin
ngu um það á flugvellinum í Nu uk á brottffaradegi en ástæðan vvar sögð tæ
æknilegir
örðugleeikar. Raunb
brottfarartími flugs kvvartanda vaar kl. 11.30 þann 23. desember sl. Gerir
kvartandi kröfu um
m greiðslu útlagðs kosstnaðar sín
ns vegna hó
ótelgistinga r þá aukan
nótt sem
hann dvvaldi í Nuukk og flutningg frá flugvel li að hóteli auk skaðabóta.
II.

Málave
extir og bréffaskipti

Flugmállastjórn sen
ndi Flugfélagi Íslands fframangrein
nda kvörtun
n til umsagnnar með tö
ölvupósti
þann 111. janúar sl. Umsögn FÍÍ barst meðð tölvupósti dags. 12. ja
anúar sl. þaar sem fram
m kom að
flugi NYY224 hafi veerið seinkað
ð vegna tækknilegra orsaaka. Þegar seinkanir
s
veerði á flugi sé öllum
farþegu
um send sm
máskilaboð/ttölvupósturr eða hringtt í viðkomandi til að tiilkynna um seinkun
en í um
mræddu tilfeelli hafi enggar upplýsinngar verið í bókun sem
m gáfu til kkynna hvern
nig hægt
væri að
ð ná í farþeega heldur einungis uppplýsingar um
u ferðaskrifstofu sem
m sá um bó
ókunina.
Farþeginn hafi verrið upplýstu
ur a.m.k. tvvisvar í símaa að greitt sé fyrir þa nn kostnað
ð sem af
hlaust vvegna tafa á flugin aukk þess sem hann hafi fengið tölvvupóst senddan varðan
ndi sama
mál. En
ngar kvittanir hafi borist. Þá kem ur fram að
ð kröfu kvarrtanda um greiðslu skkaðabóta
hafi verrið vísað fráá þar sem flugi
f
hafi veerið aflýst vegna
v
óviðrráðanlegra aðstæðna sem
s
felli
niður áb
byrgð flugreekenda til slíkra greiðs lna. Með tö
ölvupósti FM
MS dags. 211. júní sl. var athygli
FÍ vakin
n á þeim ríku
r
kröfum
m sem gerððar eru til flugrekenda um sönnnun óviðráð
ðanlegra
aðstæðna í regluggerð EB nr. 261/20044 sbr. og tú
úlkun Evrópudómstólssins í same
einuðum
o C‐432/07
7 og í máli CC‐549/07. Var
V FÍ gefinn kostur á að koma að
ð frekari
málum C‐402/07 og
sjónarm
miðum sínum
m um ástæð
ður seinkunnar flugsins.. Í tölvupóstti FÍ dags. 221. júní sl. ko
om fram
að seinkkunin hefði verið vegnaa tæknilegrra orsaka se
em ekki hefð
ði verið hæggt að sjá fyrir. Vélin
sem notta átti til flu
ugsins hafi komið frá G
Grænlandi kl.
k 17:15 sama dag meeð eftirfarandi tvær
aðfinnsllur skráðar af flugstjóraa í AJTL (Airrcraft Journey and Tech
hnical Log):
11. Propeller viibration at RP
PM 1050.
22. Autopilot very
v
unstable in
i „ALT“ modde v/s +/- 700

Strax hafi verið faarið í að lagfæra vél ina og unn
nið í viðgerðum fram
m á aðfararrnótt 23
desemb
ber 2010. Flogið hafi verið
v
um leeið og ljóst var að völlurinn í Græ
ænlandi yrði opinn
þegar véélin kæmi in
nn til lendin
ngar.

Með tölvupósti FMS þann 12. janúar sl. var kvartanda gefinn kostur á að koma að
athugasemdum við umsögn FÍ. Í símtali FMS og kvartanda dags. 15. mars sl. kom fram að
kvartandi hefði engar frekari athugasemdir fram að færa vegna málsins
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. 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 EB nr. 261/2004. Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. skal farþegum, ef seinkun verður á
flugi, boðin aðstoð af hálfu flugrekanda í samræmi við a‐lið 1. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 9. gr.
reglugerðarinnar. Sé ástæða til að ætla að brottför verði a.m.k. degi síðar en áður var
tilkynnt, skal farþegum og boðin aðstoð sem tilgreind er í b‐ og c‐lið 1. mgr. 9. gr. Þá skal
farþegum boðin aðstoðin sem tilgreind er í a‐lið 1. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar þegar
seinkunin er a.m.k. fimm klukkustundir. Í 6. gr. reglugerðarinnar kemur hins vegar ekki fram
með skýrum hætti að flugrekandi skuli greiða bætur skv. 7. gr. 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.
Fyrir liggur að seinkun á flugi NY224 þann 22. desember sl. nam rúmum 13 klukkustundum.
Samkvæmt upplýsingum frá Flugfélagi Íslands varð seinkun á brottför flugs kvartanda vegna
þess að flugvélin sem átti að fljúga þetta flug hafi við komu til Reykjavíkur kl. 17:15 sama dag
verið skráð af flugstjóra með tvær aðfinnslur. Viðgerð hafi staðið fram á aðfararnótt 23.
desember og vélin komið til Grænlands þann 23. desember sl. Í ljósi þess að loftferðalög nr.
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60/1998 og reglugerð EB nr. 261/2004 er ætlað að tryggja ríka vernd fyrir farþega og
þröngrar túlkunar Evrópudómstóllinn á undanþáguheimild 3. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar,
sbr. dómur 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 en um áhrif víxlverkana var skorið úr í
úrskurði Innanríkisráðuneytisins í máli IRR11010506 frá 30. júní 2011.
Með hliðsjón af framangreindu er það mat Flugmálastjórnar að FÍ hafi ekki tekist að sýna
fram á að seinkun á flugi NY224 frá Nuuk til Reykjavíkur kl. 22.15 þann 22. desember sl. hafi
verið vegna óviðráðanlegra aðstæðna. Það er því niðurstaða Flugmálastjórnar að kvartandi
eigi rétt á skaðabótum úr hendi Flugfélags Íslands skv. a‐lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar EB nr.
261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005 vegna seinkunar á flugi NY224 þann 22. desember sl.
Þá skal FÍ endurgreiða kvartanda kostnað vegna hótelgistingar þá aukanótt sem hann dvaldi í
Nuuk skv. b‐lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sem og kostnað við flutning skv. c‐
lið 1. mgr. 9. gr. sömu reglugerðar, sbr. reglugerð nr. 574/2005.

Ákvörðunarorð
Flugfélag Íslands skal greiða kvartanda bætur að upphæð 250 evrur skv. a‐lið 1. mgr. 7. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004, sbr. reglugerð nr. 574/2005, vegna seinkunar á flugi NY224, 22.
desember 2010. Þá skal Flugfélag Íslands endurgreiða kvartanda kostnað vegna
hótelgistingar þá aukanótt sem hann dvaldi í Nuuk skv. a‐lið 1. mgr. 9. gr. sem og kostnað við
flutning 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.
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