Ákvörðun
Á
n Flugmálaastjórnar Íslands nrr. 51/20111
vegnaa kvörtunar um aflýýsingu á flugi FI503
3 4. janúarr 2011
I.

Erindi

un frá A, B og C. Í kvö
örtuninni
Þann 233. janúar sl. barst Fluggmálastjórnn Íslands (FMS) kvörtu
kemur fram að kvvartendur áttu
á
bókað far með flugi
f
Icelandair FI503 frá Amsterdam til
Keflavíkkur þann 4.
4 janúar sl. Flugi þei rra var hin
ns vegar afflýst tvo ddaga í röð og sátu
kvartendur samtalls um átta klukkustunndir í vélinn
ni þessa tvvo daga en raunbrottfför flugs
kvartenda var kl. 13:20
1
þann
n 6. janúar sl. Fram ke
emur að kvvartendum hafi verið séð
s fyrir
hótelgisstingu, fæðii og flutninggi þann tím
ma sem töf á brottför stóð.
s
Jafnfraamt kemur fram að
kvartendur hafi hlotið
h
samttals 90.0000 ISK peniingagreiðslu
u úr hend i Icelandair vegna
aflýsinggarinnar. Geera kvartend
dur kröfu um
m frekari grreiðslu skað
ðabóta er þaau telja sig eiga rétt
til en Iceelandair haffnað.
II.

Málave
extir og bréffaskipti

Flugmállastjórn sen
ndi Icelandaair kvörtuniina til umsaagnar með tölvupósti þann 31. jaanúar sl.
Með töllvupósti D dags.
d
9. febrrúar sl. barsst umsögn Icelandair þar sem fram
m kemur að seinkun
hafi verrið í beinu sambandi við bilun í véél en hún haafi orðið len
ngri en áætllanir stóðu til. Vélin
hafi verrið stödd á sama
s
stað og
o farþegar allan tíman
nn og bilunin verið ófyrrirsjáanleg. Ákveðið
hafi verrið að greiðaa farþegum
m sem lentu í 2 daga se
einkun umfrram bætur eins og kom
mi fram í
bréfi tiil farþega, inneign að upphæ
æð 30.000 eða 42.00
00 vildarp unkta. Sam
mkvæmt
upplýsin
ngum úr við
ðgerðarskýrslu sem fyylgdi umsöggn Icelandaiir var bilun lýst svo: „TE Flap
asymmeetry warnin
ng during flaap down sellection.“ Meðal annarss má greinaa af sömu skkýrslu að
varahluttur í flugvéllina var fengginn frá Lonndon.
Kvarten
ndum var gefinn
g
kostu
ur á að kom
ma að athu
ugasemdum
m við umsöögn Iceland
dair með
tölvupó
ósti FMS daags. 21. feb
brúar sl. Enngar athugasemdir bá
árust. Með tölvupósti FMS til
kvartenda dags. 21
1. júní sl. var óskað uppplýsinga um
m hvort sátt hefði náðstt milli kvarttenda og
Icelandaair og jafnfrramt undir hvaða kosttnaði þegarr greiddar 90.000 ISK hhefðu átt að
ð standa.
Í tölvup
pósti kvarteenda dags. 25. júní sl. kemur fram að upphæðin svari til endurgrreiðsla á
flugmiðum sem kvvartendur hafi
h fengið í stað inneiignar. Málið
ð snúist um
m hvort þau
u eigi að
auki réttt á greiðslu skaðabóta.
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
98 eða reglugerðum ssettum á grrundvelli
sínum ssamkvæmt lögum um loftferðir nr. 60/199
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 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 aflýsingar 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 aflýsingu flugs og þá aðstoð sem flugrekandi skal veita í slíkum tilvikum er fjallað um í 5.
gr. reglugerðar EB nr. 261/2004. Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. skal farþegum, ef flugi er aflýst
boðin aðstoð af hálfu flugrekandans í samræmi við 8. gr. og a‐lið 1. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 9.
gr. Ef flugleið farþega er breytt og brottför nýja flugsins er a.m.k. degi eftir áætlaða brottför
flugsins sem var aflýst eiga farþegar einnig rétt á aðstoð sem tilgreind er í b‐ og c‐lið 1. mgr.
9. gr. Fyrir liggur að farþegum var boðnar hressingar, hótelgisting og flutningur milli flugvallar
og hótels. Verður litið svo á að Icelandair hafi uppfyllt skyldu sína samkvæmt
framangreindum ákvæðum reglugerðarinnar.
Samkvæmt c‐lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar eiga farþegar einnig rétt á skaðabótum frá
flugrekanda í samræmi við 7. gr., hafi ekki verið tilkynnt um aflýsingu á þann hátt sem mælt
er um í i) – iii) lið, nema flugrekandi geti sýnt fram á að flugi hafi verið 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.
Reglugerð EB nr. 261/2004 er ætlað að tryggja ríka vernd fyrir farþega sem neytenda
flugþjónustu. Meginreglan er sú að farþegar eiga rétt á skaðabóta sé flugi aflýst, sbr. c‐lið 1.
mgr. 5. gr. reglugerðarinnar. Verður að líta á ákvæði 3. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar, þar sem
fram kemur að flugrekanda beri ekki skylda til að greiða skaðabætur sé flugi aflýst af völdum
óviðráðanlegra aðstæðna, sem undantekningu frá þeirri meginreglu sem túlka verði þröngt.
Á slíkt jafnfram stoð í dómi Evrópudómstólsins frá 22. desember 2008, í máli C‐549/07, sbr.
20. málsgrein dómsins.
Icelandair hefur borið fyrir sig að töf á brottför kvartenda hafi verið í beinu sambandi við
ófyrirsjáanlega bilun í vél. Flugvélin hafi verið stödd á sama stað og farþegar allan tímann. Í
ljósi sérstaks eðlis loftflutninga og mikilvægi tæknibúnaðar í flugvélum standa flugrekendur
frammi fyrir margskonar tæknilegum vandamálum samfara starfrækslu flugvéla. Í dómi
Evrópudómstólsins frá 22. desember 2008, í máli C‐549/07 Friederike Wallentin‐Hermann v
Alitalia., 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. Af niðurstöðu dómsins er ljóst
að sérstök alvarleg og ófyrirsjáanleg, utanaðkoma atvik sem ekki verði talin hluti af venjulegri
starfsemi flugrekanda þarf til svo réttlæti undanþágu frá meginreglu reglugerðar EB nr.
261/2004 um rétt farþega til greiðslu skaðabóta í tilviki aflýsingar eða mikillar seinkunna á
flugi. Hvílir á flugrekanda að sýna fram á tilvist óviðráðanlegra aðstæðna og þá jafnframt að
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sýna fram að ekki hafi verið hægt að afstýra þeim jafnvel þótt gerðar hefðu verið allar
nauðsynlegar ráðstafanir er kröfu mátti gera til. Er það mat Flugmálastjórnar að Icelandair
hafi ekki tekist sönnun um að tæknileg vandamál í umrætt skipti hafi stafað af atvikum sem
ekki verði talin hluti af venjulegri starfsemi flugrekanda. Það er því mat Flugmálastjórnar
Íslands að flugi hafi ekki verið seinkað af völdum óviðráðanlegra aðstæðna í skilningi 3. mgr.
5. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 er leyst geta flugrekanda frá skyldu til að greiða
skaðabætur í samræmi við 7. gr. reglugerðarinnar. Er það því niðurstaða Flugmálastjórnar að
kvartendur eigi rétt á skaðabótum úr hendi Icelandair að fjárhæð 400 evrur hvert vegna
aflýsingar á flugi FI503 frá Amsterdam til Keflavíkur þann 4. janúar sl., sbr. b‐lið 1. mgr. 7. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005. Koma áðurgreiddar 90.000 ISK til
kvartenda umræddum bótagreiðslum til frádráttar en litið verður á greiðslu þessa sem
bótagreiðslur en ekki endurgreiðslu flugmiða en fyrir liggur að kvartendur fengu far með flugi
Icelandair frá Amsterdam til Keflavíkur þann 6. janúar sl.

Ákvörðunarorð
Icelandair skal greiða hverjum kvartanda bætur að upphæð 400 evrur skv. b‐lið 1. mgr. 7. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005. Til frádráttar skal koma samtals
90.000 ISK eða 30.000 ISK fyrir hvern kvartanda en sú bótagreiðsla hefur þegar verið innt af
hendi af hálfu Icelandair.
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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