Ákvörrðun Flugmálastjórrnar Ísland
ds nr. 67/2
2011 vegn
na kvörtunnar um se
einkun
á flugi AEEU501 5. mars
m 2011
1
I.

Erindi

Þann 4.. júní sl. baarst Flugmáálastjórn Íslaands (FMS)) kvörtun frrá A, B og C. Kvartendur áttu
bókað ffar með fluggi Iceland Exxpress (IE) A
AEU501 frá Keflavík til London Gaatwick þann
n 5. mars
2011 með áætlaðri brottför kl. 07:00 og komu til Lo
ondon Gatw
wick kl. 09:555. Vegna se
einkunar
á brottffarartíma fllugsins, sem
m nam um þremur klu
ukkustundum, gera kvvartendur kröfu um
greiðslu
u skaðabótaa á grundvellli reglugerððar EB nr. 261/2004.
II.

Málave
extir og bréffaskipti

Flugmállastjórn sen
ndi IE framaangreinda kkvörtun til umsagnar
u
með
m tölvupóósti þann 23
3. júní sl.
og var b
beiðni um umsögn ítrekkuð þann 255. ágúst og 2. septemb
ber sl.
Þá aflaði Flugm
málastjórn upplýsingaa frá Isaavia ohf., rekstraraððila flugvaalla og
flugleiðssöguþjónusstu á Ísland
di, um brotttfaratíma flugs
f
AEU501 frá Kefllavík þann 5. mars
2011. Samkvæmt upplýsingum
u
m Isavia, daags. 23. sep
ptember sl.,, var brottföör flugsins skráð kl.
10:03 en þar um að
a ræða hlaaðfarartíma (off‐block time) en þa
að er sá tím
mi sem loftffar hefur
flughreyyfingar fyrirr brottför, skráður af affgreiðsluaðiila og stund
dvísi flugfélaaga er miðu
uð við.
Með víssan til fram
mangreindraa upplýsingaa um brotttfarartíma flugs
f
AEU5001 var IE í kjölfarið
veittur sstuttur fresstur til að leggja fram ggögn er sýnd
du komutím
ma flugsins ttil London Gatwick.
G
Í tölvupósti D, hdl.,, f.h. IE frá 23.
2 septem ber sl. kom fram að flu
ugvélin lentti á London Gatwick
kl. 12:47, innan þrriggja tíma frá áætluð um lendinggartíma og var á stæðði í London Gatwick
nákvæm
mlega þrem tímum eftir áætlaðan lendingartííma, eða kl. 12:55.
Þá barstt FMS umögn IE vegnaa kvörtunarrinnar með bréfi D dag
gs. 26. septeember sl. Í umsögn
kemur ffram að flu
ugblokkir haafi verið teeknar af hjó
ólum í Kefla
avík kl. 10:003 og raun
nbrottför
flugsins (e. Actuall Departure
e), þ.e. fluggtak verið kl. 10:11. Raunkoma (e. Actual Arrival)
flugsins til London Gatwick haafi verið kl. 112:47 og blo
okkir verið færðar
f
á hjóól kl. 12:55. Áætluð
lending (e. Estimatted Arrival) hafi verið kl. 12:47 ogg sé það sá tími sem ffarþegum hafi verið
tilkynntt um borð í vélinni.
v
Ástæða seinkunariinnar hafi verið
v
óvæn t bilun á vélinni sem var að kom
ma frá New
wark í N‐
Ameríku
u. Af hálfu IE er vísað
ð til dóms EEvrópudómstólsins frá 22. desem
mber 2008 í máli C‐
549/07 og að með
ð engu móti hafi verið hægt að ko
oma í veg fyrir
f
seinkunnina sem hafi verið
vegna ó
óvæntrar bilunar
b
vélaarinnar, hv orki með viðhaldi
v
eð
ða öðrum rráðstöfunum. Allar
ráðstafaanir hafi hin
ns vegar verið gerðar ttil að koma í veg fyrir töf á áætluun flugsins. Þar sem
raunkom
ma flugsins hafi verið kl. 12:47, s em sé innaan við 3 klstt. frá áætlu ðum lendin
ngartíma
eigi kvartendur engga kröfu á hendur
h
IE veegna seinku
unar á flugi AEU501
A
þannn 5. mars. sl.

Með tölvupósti FMS dags. 26. september sl. var kvartendum gefinn kostur á að koma að
frekari sjónarmiðum vegna málsins og umsagnar IE. Bárust athugasemdir með tölvupósti
dags. 27. október sl.
III.

Forsendur og niðurstaða Flugmálastjórnar Íslands

Neytendur flugþjónustu og 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 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 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. 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 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 (reach their final destination three
hours or more after the arrival time originally scheduled by the air carrier), 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.
Hvort komutíma til ákvörðunarstaðar samkvæmt framangreindu skuli miða við
hlaðkomutíma (on‐block time), þ.e. þann tíma sem flugvél stöðvast að á flugvélastæði að
loknu flugi, lendingartíma eða annað, er enn sem komið er ekki að finna frekari leiðbeiningar
um í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins. Iceland Express byggir á því að miða beri við
skráðan lendingartíma flugs AEU501, sem þá leiðir til þess að komutími flugsins til
ákvörðunarstaðar sé innan þriggja tíma seinkunar á flugi, sbr. dóm Evrópudómstólsins í
sameinuðum málum C‐402/07 og C‐432/07.

Tími sem skráður er á farseðil kvartenda sem áætlaður komu‐ og brottfarartími, sbr. bókun
þeirra í flugið, er á hinn bóginn hlaðfarar‐ og hlaðkomutími. Það er og það tímamark sem
rekstraraðilar flugvalla miða við og gefa upp sem komu‐ og brottfarartíma flugs og stundvísi
flugfélaga er miðuð við. Er það mat FMS að miða skuli komu flugs til ákvörðunarstaðar, í
skilningi dóms Evrópudómstólsins frá 19. nóvember 2009, í sameinuðum málum C‐402/07 og
C‐432/07, við hlaðkomutíma flugvélar.
Samkvæmt framangreindum dómi Evrópudómstólsins getur farþegi byggt á rétti til
skaðabóta skv. 7. gr. reglugerðar nr. 261/2004 nemi seinkun á komu farþega til
ákvörðunarstaðar þremur klukkustundum eða meira en upprunaleg áætlun flugrekanda kvað
á um. Er það mat FMS að til að fulls samræmis sé gætt verði að gera skörp skil um
viðmiðunartíma við ákvörðun um skaðabótaskyldu flytjanda skv. 7. gr. reglugerðar EB nr.
261/2004 þegar um seinkun á flugi er að ræða. Fyrir liggur að hlaðkomutími flug AEU501 á
London Gatwick var kl. 12:55, þremur klukkustundum síðar en upprunaleg áætlun IE kvað á
um, sbr. upplýsingar í bókun kvartenda í flugið. Í ljósi alls sem að framan er rakið og með
hliðsjón af dómi Evrópudómstólsins í sameinuðum málum C‐402/07 og C‐432/07, geta
kvartendur í máli þessu gert kröfu um greiðslu skaðabóta skv. 7. gr. reglugerðar EB nr.
261/2004 vegna seinkunar á flugi AEU501 þann 5. mars 2011, nema sýnt sé fram á af hálfu IE
að töfin hafi verið vegna óviðráðanlegra aðstæðna sbr. 3. mgr. 5 gr. reglugerðarinnar.
Samkvæmt 3. mgr. 5. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 ber flugrekanda ekki skylda til að
greiða skaðabætur í samræmi við 7. gr. færi hann sönnur 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. Er hér um að ræða undantekningu frá meginreglu
reglugerðarinnar um greiðslu skaðabóta sem túlka verður þröngt, sbr. dómur
Evrópudómstólsins frá 22. desember 2008, í máli C‐549/07 Friederike Wallentin‐Hermann v
Alitalia, sbr. sérstaklega 20. málsgrein dómsins.
IE hefur borið fyrir sig að umrædd seinkun hafi orðið af óviðráðanlegum aðstæðum, þ.e.
vegna óvæntrar bilunar flugvélarinnar, sem var að koma frá Bandaríkjunum. Ekki hafa verið
lögð fram nein gögn af hálfu IE sem sýna fram á í hverju umrædd bilun flugvélarinnar var
fólgin, ástæðum bilunar né annað. Hefur IE ekki tekist sönnun um að seinkunina flugsins hafi
verið af völdum óviðráðanlegra aðstæðna sem leyst geta félagið undan skyldu til greiðslu
skaðabóta.
Er það niðurstaða Flugmálastjórnar Íslands að kvartendur eigi rétt á skaðabótum úr hendi
Iceland Express að fjárhæð 400 evrur hvert vegna seinkunar á flugi AEU501 þann 5. mars
2011, skv. b‐lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005.

Ákvörðunarorð
Iceland Express skal greiða hverjum kvartanda 400 evrur skv. b‐lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar
EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005, vegna seinkunar á flugi AEU501 þann 5. mars
2011.
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 aðila var tilkynnt um ákvörðun þessa.

Reykjavík, 2. nóvember 2011
Halla S. Sigurðardóttir
Margrét H. Kristínar
*Meðfylgjandi er gagnaskrá máls

