Ákvörðun Samgöngustofu nr. 61/2020 vegna kvörtunar um truflun
í flugi Icelandair, FI662 þann 18. maí 2019

I.

Erindi

Þann 18. nóvember 2019 barst Samgöngustofu (SGS) kvörtun frá A (kvartandi). Kvartandi átti
bókað flug með flugi Icelandair (IA) FI662 þann 18. maí 2019 og seinkaði fluginu. Kvartandi
gerði kröfu um bætur til IA sem var hafnað. Þá snéri kvartandi sér til félags sem sérhæfir sig í
innheimtu skaðabóta vegna atvika í flugi. IA samþykkti þá kröfuna. Kvartandi gerir kröfu um
að IA bæti sér upp þann kostnaði sem hann varða fyrir með því að nota innheimtufyrirtækið
auk afsökunarbeiðni frá IA.

II.

Forsendur og niðurstaða Samgöngustofu

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 SGS, sbr. 1. mgr. 126. gr. c. loftferðarlaga. Stofnunin tekur málið til
skoðunar í samræmi við ákvæði laganna og stjórnsýslulaga nr. 37/1993 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.
Um réttindi flugfarþega er fjallað 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. 1048/2012. Samkvæmt 3. gr.
reglugerðar nr. 1048/2012 er SGS sá aðili sem ber ábyrgð á framkvæmd reglugerðarinnar
samanber 16. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004.
Loftferðalögum nr. 60/1998 og reglugerð EB nr. 261/2004 er ætlað að tryggja ríka vernd fyrir
farþega sem neytendur flugþjónustu. Meginreglan samkvæmt reglugerð EB nr. 261/2004 er
réttur farþega til skaðabóta skv. 7. gr. reglugerðarinnar sé um að ræða aflýsingu eða mikla
seinkun á brottfarartíma flugs og ber að skýra undantekningarreglu 3. mgr. 5. gr.
reglugerðarinnar þröngt, sbr. dóm Evrópudómstólsins frá 22. desember 2008, í máli C-549/07
Friederike Wallentin-Hermann v Alitalia og almennar meginreglur um túlkun lagaákvæða.
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 SGS, sbr. 1. mgr. 126. gr. c. loftferðalaga. Stofnunin tekur málið til
skoðunar í samræmi við ákvæði laganna og stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og sker úr ágreiningi
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með ákvörðun, sbr. 3. mgr. 126. gr. c og 140. gr. loftferðalaga, ef hann verður ekki jafnaður
með öðrum hætti. Sú ákvörðun er bindandi.
Álitaefnið í þessu máli snýr að því hvort erindi kvartanda falli undir gildissvið EB reglugerðar
261/2004, sbr. reglugerð 1048/2012 o.þ.a.l hvort að SGS sé skylt að taka málið til sín, sbr. 1.
mgr. 126. gr. c. loftferðalaga nr. 60/1998.
Samgöngustofa hefur tekið erindið til umfjöllunar á grundvelli 126. gr. c. loftferðalaga. Það er
mat Samgöngustofu að sú háttsemi flugrekanda sem lýst er í erindinu falli ekki innan ramma
þeirra laga og reglugerða settra á grundvelli þeirra sem stofnunin starfar eftir. Er málinu af þeim
sökum vísað frá.

Ákvörðunarorð
Málefni það er erindi kvartanda lýtur að fellur ekki undir þau lög eða reglugerðir settar á
grundvelli þeirra, sem stofnunin starfar eftir. Er máli þessu af þeim sökum vísað frá.
Ákvörðun þessi er kæranleg til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins skv. 3. mgr. 126.
gr. c loftferðalaga nr. 60/1998 og 18. gr. laga nr. 119/2012 um Samgöngustofu,
stjórnsýslustofnun samgöngumála. Kæra skal berast ráðuneytinu innan þriggja mánaða frá því
að viðkomandi var tilkynnt um ákvörðun þessa.

Reykjavík, 16. júní 2020

Ómar Sveinsson

Kristín Helga Markúsdóttir
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