Á
Ákvörðun Flugmálasstjórnar Ísslands nr. 67/2012 vegna kvöörtunar um
aflýýsingu/seinkun á flu
ugi 5W361
1 þann 1. október 22011
I.

EErindi

Þann 7.. desemberr 2011 barst Flugmálaastjórn Íslands (FMS) kvörtun fráá A. Kvartaandi átti
bókað ffar með flugi Iceland Express (IE)) 5W361 frrá New York til Osló, m
með millilendingu í
Keflavíkk, þann 30. september
s
2011. Áætl uð lending í Osló var kl.
k 13.40 þannn 1. október 2011.
Frá Osló
ó átti kvartaandi framhaaldsflug meeð Air Balticc til Riga, Le
ettlandi, kl. 21.00. Eftir að flug
5W361 frá Keflavíkk til Osló haafði tvisvar reynt að le
enda í Osló var því snúúið til Gautaaborgar í
Svíþjóð þar sem lent var um kl.
k 15.00. Í kkvörtuninnii kemur fram
m að farþeggar hafi beð
ðið til kl.
19.00 á flugvellinu
um í Gautaaborg en þáá kom rútaa sem fluttti þá til Os ló. Kl. 22.3
30 komu
farþegarnir með rú
útunni á að
ðallestarstö ðina í Osló sem varð til þess að kvartandi missti
m
af
flugi sín
nu til Riga ogg varð fyrir aukakostnaaði vegna þessa í Osló (almenninggssamgöngu
ur, hótel,
matur o
og drykkur)..
Að matii kvartanda var flugið ekki
e framkv æmt með fullnægjand
f
i hætti þar sem það fó
ór ekki til
Osló ein
ns og áætlað var og þvví megi líta ssvo á að flu
uginu hafi ve
erið aflýst í samræmi við
v 2. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004. Ef ekki er fallist á að um aflýsing
gu sé að ræ
æða þá verð
ði að líta
svo á að
ð fluginu haafi seinkað í skilningi 6. gr. regluge
erðar EB nr. 261/2004. Flugið átti að
a lenda
í Osló kkl. 13.40 en
n í raun kom kvartanddi ekki til Osló
O
fyrr en um kl. 22 .30 og þá aðeins
a
á
aðallesttarstöðina.
Kvartan
ndi bendir á að þrátt fyyrir að umrrætt flug haafi ekki geta
að lent í Ossló vegna ve
eðurs þá
gátu ölll önnur flugg lent þar. Ekkert annnað flug fór til Gautaborgar eða ggat ekki len
nt í Osló
vegna vveðurskilyrð
ða. Þar af leiiðandi geti IIE ekki bygggt á óviðráðanlegum aððstæðum.
Kvartan
ndi gerir krröfu um skkaðabætur úr hendi IE að fjárhæ
æð 400€ oog endurgrreiðslu á
flugmiðanum frá Keflavík til Osló, að fjárhhæð 119,5$
$.
II.

M
Málavextir og bréfaskipti

FMS sen
ndi IE framangreinda kvörtun
k
til umsagnar með
m tölvup
pósti dags. 113. desemb
ber 2011
og var beiðnin ítrekuð 3. ogg 16. janúarr sl., auk þess
þ
sem þá var tilkynnnt að ef ekki
e
yrði
brugðistt við fyrrn
nefndum ítrekunum m
myndi ákvö
örðun vera tekin í m
málinu á grrundvelli
fyrirligggjandi gagnaa. Engar athugasemdir bárust frá IE.
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
sínum ssamkvæmt lögum um loftferðir nr. 60/1998
8, eða reglugerðum ssettum á grrundvelli
þeirra, ggeta beint kvörtun til Flugmálasttjórnar Íslan
nds, sbr. 1. mgr. 126. ggr. c. loftfe
erðalaga.

Stofnun
nin tekur málið til skoð
ðunar í sam
mræmi við ákvæði laganna og stjóórnsýslulagaa og sker
úr ágreiningi með ákvörðun, sbr. 3. mggr. 126. gr. c og 140. gr. loftferððalaga, ef ekki
e
nást
sættir m
með öðrum hætti. Er ákkvörðun stoofnunarinnaar bindandi.
Um rétttindi farþega vegna seinkunar
s
á flugi er fjallað
f
í reg
glugerð EB nr. 261/20
004, um
sameiginlegar reglur um skaðabætur og aðstoð til handa
h
farþe
egum sem nneitað er um
m far og
þegar flugi er aflýsst eða mikil seinkun ve rður, sem var
v innleidd hér á land i með reglu
ugerð nr.
574/20005. Samkvæ
æmt 2. gr. reglugerðar
r
nr. 574/20
005 er Flugm
málastjórn ÍÍslands sá aðili
a sem
ber ábyrgð á framkkvæmd reglugerðarinn ar samanbe
er 16. gr. reglugerðar EEB nr. 261/2
2004.
Um aflýýsingu flugs og þá aðstoð sem fluggrekandi skal veita í slííkum tilvikuum er fjallað
ð um í 5.
gr. regllugerðar EB
B nr. 261//2004. Sé flugi aflýstt eiga farþ
þegar rétt á skaðabótum frá
flugrekaanda í samrræmi við 7. gr., hafi ekkki verið tilkkynnt um afflýsingu á þþann hátt se
em mælt
er um í i) – iii) liðum
m c‐liðar 1. mgr. 5. gr.,, nema flugrrekandi geti sýnt fram á að flugi hafi
h verið
aflýst aff völdum óvviðráðanleggra aðstæðnna sem ekkki hefði verið hægt að afstýra jafn
nvel þótt
gerðar h
hefðu verið allar nauðssynlegar ráððstafanir, sb
br. 3. mgr. 5 gr. reglugeerðarinnar.
Um sein
nkun á flugii og þá aðsttoð sem flu grekandi skkal veita í slíkum tilvikuum er fjallað í 6. gr.
reglugerðar nr. 261
1/2004. Þarr kemur hinns vegar ekki fram með
ð skýrum h ætti að fluggrekandi
skuli greeiða bætur skv. 7. gr. reglugerðar
r
rinnar vegna tafa eða seinkunar
s
eeins og átt getur
g
við
þegar fflugi er aflýýst sbr. 5. gr. regluggerðarinnar. Með dóm
mi Evrópuddómstólsins frá 19.
nóvemb
ber 2009, í sameinuðu
s
m málum CC‐402/07 ogg C‐432/07, komst dóm
mstóllinn hins vegar
að þeirrri niðurstöð
ðu að túlka bæri regluugerð EB nrr. 261/2004
4 með þeim
m hætti að farþegar
f
sem verrða fyrir seiinkun á fluggi sínu eigi að fá sömu
u meðferð og
o farþegarr flugs sem er aflýst
sbr. 5. ggr. Af þessu leiðir að allir farþegarr sem verða fyrir þriggja tíma sein kun á flugi sínu eða
meira, og koma á ákvörðun
narstað a.m
m.k. þremu
ur tímum síðar
s
en uppprunalega áætlun
ð á um, geta átt rétt á bótum skv. 7. gr., nem
ma flugrekanndi geti sýn
nt fram á
flugrekeendans kvað
að töfin
n hafi verið vegna
v
óviðrráðanlegra aaðstæðna sbr.
s 3. mgr. 5 gr.
Reglugeerð EB nr. 261/2004
2
er
e ætlað að tryggja ríkka vernd fyrrir farþega. Sé flugi afflýst eða
mikil seinkun verðu
ur á brottfö
ör þess er m
meginreglan sú að farþe
egar eiga réttt til skaðab
bóta skv.
7. gr. reglugerðariinnar. Ákvæ
æði 3. mgrr. 5. gr. regglugerðarinnar, þar seem fram ke
emur að
flugrekaanda beri ekkki skylda tiil að greiða skaðabætu
ur sé flugi afflýst af völddum óviðráð
ðanlegra
aðstæðna, sem ekki hefði verið
v
hægt að afstýraa jafnvel þótt
þ
gerðarr hefðu verið allar
nauðsyn
nlegar ráðsstafanir, er undanteknning frá þeirri meginre
eglu sem túúlka verðurr þröngt,
sbr. dóm
m Evrópudó
ómstólsins frá 22. dessember 200
08, í máli C‐549/07
C
Frriederike Wallentin‐
W
Herman
nn v Alitalia og almennar meginregglur um túlkun lagaákvvæða.
Fyrir ligggur að kvaartandi kom
m til Osló rrúmum 10 tímum síða
ar en áætlaað var í flu
ugbókun.
Kvartan
ndi hefur faarið fram á bætur fráá IE vegna aflýsingar/sseinkunar oog endurgrreiðslu á
farmiðaanum frá Keeflavík til Ossló. Fram keemur í kvörttun að IE gat ekki lent uumræddri vél
v í Osló
vegna vveðurskilyrð
ða.
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Hvort seem framanggreint tilvik falli undir aaflýsingu flu
ugs eða sein
nkun þá verrður að skoða hvort
um óvið
ðráðanlegar aðstæðurr hafi veriðð að ræða sem leysa flugrekandda undan skyldu til
greiðslu
u skaðabótaa skv. 7. gr. reglugerða r EB nr. 261
1/2004. Við mat á þeim
m atvikum er
e kunna
að fallaa undir óvið
ðráðanlegarr aðstæðurr sbr. áðurn
nefnda 3. mgr.
m 5. gr. reglugerðaar EB nr.
261/20004 er litið til þess skkilyrðis að flugrekand
da ber að hafa gert allar nauðsynlegar
ráðstafaanir til þess að afstýra umræddri ttöf. FMS hefur upplýsin
ngar um þaðð að í því tillviki sem
hér um ræðir kom
m þoka í vegg fyrir að fl ugvél IE gat lent í Osló. Samkvæ mt upplýsin
ngum úr
ATM flu
uggagnagrunni, sem hýýstur er hjáá Isavia ohf.., og FMS hefur aðgan g að má hins vegar
sjá að á þessum tíma
t
var un
nnt að fljúgga frá Keflaavík til Osló
ó. Flugvél IIcelandair flaug
f
frá
Keflavíkk kl. 08:03 þennan sam
ma dag og lenti athuggsemdalausst í Osló. M
Má því telja ljóst að
umrædd
d flugleið hafi verið fæ
ær, flugvölluurinn sjálfurr var opinn flugumferð
f
og þeim flu
ugvélum
sem höffðu viðeigandi búnað var
v ekkert aað vanbúnaði að lenda á þessum ttíma á Gard
dermoen
flugvellii í Osló.
Í tilviku
um sem þessum ræð
ður blindfl ugsbúnaður flugvallarr og flugvéélar auk þjálfunar
þ
flugman
nna því hvort takmarkaað skyggni hhamli lendin
ngu eður ei. Saman eruu þessi atrið
ði greind
eftir svo
okallaðri CA
AT flokkun, sem kveðu r annars ve
egar á um hvort
h
loftfarr hafi yfir tilskildum
blindlen
ndingarbúnaaði að ráðaa og hins veegar hvort flugmaður hafi hlotið viðeigandi þjálfun.
Flokkun
nin er stigskipt og er CAT I flokkkurinn læggsti flokkurinn en CATT IIIC sá hæsti. Til
skýringaar má nefna að loftförr sem uppfy
fylla skilyrðii CAT I flokksins hafa eeinungis he
eimild til
nákvæm
mnisblindað
ðflugs‐ og lendingarr þegar skyggni
s
err a.m.k. 800 metrrar eða
flugbrau
utarskyggni er a.m.k. 550
5 metrar. Til samanb
burðar veitirr CAT IIIB flookkurinn he
eimild til
nákvæm
mnisblindað
ðflugs‐ og le
endingar þeegar flugbraautarskyggn
ni er 75 meetrar eða meira sbr.
orðskýringu fyrir nákvæmnissaðflug og lendingu í 3. gr. re
eglugerðar nr. 694/2010 um
almannaflug flugvééla. Því hærrri CAT heim
mild sem lofftfar hefur, því minna sskyggni er lo
oftfarinu
unnt að
ð lenda í. Á flugvöllum
f
hvar þoka eer algeng err vaninn alm
mennt sá aðð loftför og flugvellir
f
uppfylli skilyrði CATT III flokksin
ns.
Í ofangrreindu máli er um að ræða
r
skilin á milli þesss að loftfar hafi CAT II eeða CAT III heimild.
Astraeu
us var sá flu
ugrekandi sem
s
sá um að fljúga fyrir IE á þe
eim tíma seem umrætt flug fór
fram. Saamkvæmt flugrekstrar
f
rleyfi Astraeeus hafði fé
élagið heim
mild til að fframkvæmaa CAT III
aðflug á öllum sín
num flugvélum, sem áásamt tilskillinni þjálfun
n flugmannna ætti alm
mennt að
nægja til að fá lend
dingarheimild í Osló miiðað við veð
ðurskilyrði þennan
þ
dagg.
Flugmállastjórn lítu
ur svo á að í ljósi þess að flugvöllu
urinn var op
pinn fyrir a lmenna fluggumferð
umrædd
dan dag þáá sé það ábyyrgð IE að ttryggja að þær
þ flugvélar sem félaagið er að nota
n
séu
með við
ðeigandi útb
búnað svo unnt
u
sé að veita farþeggum þá þjó
ónustu sem þeir hafa keypt
k
hjá
félaginu
u. Verður að
ð telja að fé
élagið hafi eekki gert alllar nauðsyn
nlegar ráðsttafanir til að
ð afstýra
töfinni, enda hefð
ði verið un
nnt að trygggja það að
ð umrædd flugvél ogg flugmenn hennar
uppfyllttu skilyrði CA
AT III.
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Með hliiðsjón af offangreindu er ekki hæ
ægt að fallasst á að um óviðráðanleegar aðstæ
æður hafi
verið að
ð ræða. Áðurnefnd 3. mgr. 5. gr. reglugerðaar EB nr. 26
61/2004 er undantekn
ning sem
ber að túlka þrönggt og verðu
ur skortur á útbúnaði,, sem orsakkar töf, ekkki talinn falla undir
óviðráðanlegar aðsstæður í skkilningi lagaanna, og þvví verður ekkki á það faallist að IE hafi
h gert
allar nauðsynlegar ráðstafanirr til þess að afstýra umræddri töf.
Umsögn
n IE vegna kvörtunar þessarar heefur ekki bo
orist þrátt fyrir
f
ítrekannir FMS þar um og
hefur IEE með engu móti fært fram
f
sönnuur fyrir því að
a um óviðrráðanlegar aaðstæður hafi
h verið
ræða, í skilningi 3.
3 mgr. 5. gr.
g reglugerrðar EB nr. 261/2004, er leyst ggetur félagið
ð undan
skaðabó
ótaskyldu. Þá
Þ hefur FM
MS í annarrri ákvörðun nr. 48/20
012 vegna sama flugss 5W361
komist aað þeirri nið
ðurstöðu að
ð um seinkuun hafi verið
ð að ræða og
o IE sé bótaaskylt.
Með hliiðsjón af fraamangreind
du ber IE aðð greiða kvaartanda bætur að upphhæð 400 evvrur skv.
b‐lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar EB nr. 2611/2004 sbr.. reglugerð nr. 574/20005 vegna se
einkunar
á flugi 55W361 þann
n 1. október 2011.
Kvartan
ndi fer einnig fram á endurgreiðs lu á farmiðanum frá Keflavík
K
til O
Osló. Í ljósi þess að
litið er svo á að um
mrætt flug hafi farið ffram en seinkun hafi orðið
o
á því verður ekkki séð að
kvartandi eigi rétt á endurgreiðslu farm
miðanum. Í ljósi þess þá
þ er þessaari kröfu kvvartanda
hafnað.

Ákvörðunarorð
Iceland Express skal greiða kvvartanda bæ
ætur að up
pphæð 400 evrur skv. b‐lið 1. mggr. 7. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglug erð nr. 574
4/2005 vegn
na seinkunaar á flugi 5W
W362 1.
októberr 2011.
Ákvörðu
un þessi err kæranleg til innanríkkisráðuneyttisins skv. 10.
1 gr. lagaa nr. 100/2
2006 um
Flugmállastjórn Íslaands. Kæraa skal beraast ráðuneyytinu innan
n þriggja m
mánaða fráá því að
viðkomaandi var tilkkynnt um ákkvörðun þesssa.

Reykjavíík, 15. október 2012

Jóhanna Helga Halld
dórsdóttir

Ómar Svveinsson
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