Ákvörðun Flugm
málastjórn
nar Ísland
ds nr. 68/2
2011 vegna kvörtunnar um afllýsingu
á flugi AEEU133 2. maí 2011
I.

Erindi

Þann 122. júní sl. barst
b
Flugmáálastjórn Ís lands (FMSS) kvörtun frá
f A. Kvarttandi átti bó
ókað far
með flu
ugi Iceland Express (IE)) AEU133 frrá Keflavík til Berlínar kl. 16:50 þþann 2. maíí sl. Eftir
flugtak var flugvélinni snúið við
v aftur til Keflavíkurfllugvallar en
n ástæða þeess sögð vera bilun.
Fram keemur í kvörttuninni að eftir
e fjögurrra klukkustu
unda bið á Keflavíkurflu
K
ugvelli hafi farþegar
f
verið upplýstir um
m að flugin
nu væri afllýst. Næstaa morgun var kvartannda, ásamtt öðrum
um sem bókað höfðu átt fluggfar til Berrlínar, kom
mið fyrir í flugvél á leið til
farþegu
Kaupmaannahafnar sem tók á sig krók till Berlínar þar sem þeirr farþegar vvoru látnir úr. Nam
seinkun
n á komutííma kvartanda til Beerlínar um 16 klukkustundum vvegna þessa. Gerir
kvartandi kröfu um
m greiðslu skkaðabóta.
II.

Málave
extir og bréffaskipti

Flugmállastjórn sen
ndi IE framaangreinda kvvörtun til umsagnar með tölvupóssti þann 21. júní sl.,
með ítrekun dags. 25. ágúst og
o 2. septeember sl. Þáá var IE upp
plýst með ttölvupósti dags.
d
23.
september sl. um að
a kvörtuniin væri kom
min í ákvörð
ðunarferli hjjá FMS en uumsögn IE hafi ekki
borist. YYrði ákvörð
ðun byggð á framkomnnum gögnum. Í kjölfarið áttu sér stað sáttavviðræður
milli IE og kvartan
nda en ekkii tókst að lljúka málinu milli aðila. Þá bárusst FMS ekkki frekari
athugassemdir af háálfu IE vegn
na málsins þþrátt fyrir íttrekaðar be
eiðnir FMS uum upplýsingar um
stöðu m
mála.
III.

dur og niðurstaða Fluggmálastjórn
nar Íslands
Forsend

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. 60/199
98 eða reglugerðum ssettum á grrundvelli
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 ágreiiningi með ákvörðun, sbr.
s 3. mgr . 126. gr. c og 140. gr.. loftferðalaaga, ef hann
n verður
ekki jafn
naður með öðrum hættti. Sú ákvörrðun er bind
dandi fyrir flugrekanda
f
ann.
Um rétttindi flugfarþega er fjaallað í regluugerð EB nrr. 261/2004
4 um sameiiginlegar re
eglur um
skaðabæ
ætur og aðsstoð til han
nda farþeguum sem neittað er um far
f og þega r flugi er afflýst eða
mikil seinkun verðu
ur, sem var innleidd héér á landi með
m reglugerrð nr. 574/22005. Samkkvæmt 2.
gr. reglu
ugerðar nr. 574/2005 er
e Flugmálaastjórn Íslan
nds sá aðili sem ber ábbyrgð á fram
mkvæmd
reglugerðarinnar saamanber 16
6. gr. regluggerðar nr. 261/2004/EB
B.

Í dómi Evrópudómstólsins frá 13. október 2011 í máli C‐83/10 kemur fram að undir aflýsingu
í skilningi 1. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 261/2004 falli ekki eingöngu þau tilvik þar sem flugvél
hefur ekki flug, heldur einnig tilvik þar sem flugvél hefur flug en, af einhverjum ástæðum,
neyðist síðar til að snúa við aftur til brottfararflugvallar þar sem farþegar eru færðir yfir á
önnur flug. Í ljósi framangreinds liggur fyrir að flugi AEU133 var aflýst í skilningi 1. mgr. 2. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004 í tilviki kvartanda.
Um aflýsingu á flugi og skyldur flugrekanda er fjallað um í 5. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004.
Skulu farþegar meðal annars eiga rétt á skaðabótum frá flugrekandanum í samræmið við 7.
gr. reglugerðarinnar, eigi liðir i‐iii c‐liðar 1. mgr. 5. gr. um tilkynningar ekki við, nema
flugrekanda takist sönnun um 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. Umsögn IE vegna atviksins hefur ekki borist
þrátt fyrir ítrekuð tækifæri og hefur IE ekki gert neinn reka að því að sanna að aflýsing
flugsins hafi verið vegna óviðráðanlegar aðstæður í skilningi 3. mgr. 5. gr. reglugerðar EB nr.
261/2004. Verður IE að bera hallan af þeim sönnunarskorti. Ber Iceland Express greiða
kvartanda bætur að upphæð 400 evrur skv. b‐lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004
sbr. reglugerð nr. 574/2005.

Ákvörðunarorð
Iceland Express skal greiða kvartanda bætur að upphæð 400 evrur skv. b‐lið 1. mgr. 7. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005.
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 Helga Kr. Stefánsdóttir
*Meðfylgjandi er gagnaskrá máls

