Ákvörrðun Flugmálastjórrnar Ísland
ds nr. 76/2
2011 vegn
na kvörtunnar um se
einkun
á flugi 5W
W833 2. júní 2011
I.

Erindi

k
frá A og B. Kvaartendur átttu bókað
Þann 188. júlí sl. barrst Flugmálaastjórn Íslannds (FMS) kvörtun
far með
ð flugi Icelaand Expresss(IE) 5W8333 frá Keflavvík til Tene
erife kl. 07::00 þann 2. júní sl.
Brottförr flugsins var seinkað um sólarhrring. Gera kvartendur kröfu um greiðslu skkaðabóta
vegna seinkunarinn
nar.
II.

Málave
extir og bréffaskipti

Flugmállastjórn sen
ndi IE kvörtu
unina til um
msagnar með tölvupóstti þann 18. jjúlí sl. og vaar beiðni
um umsögn ítreku
uð þann 1. septemberr og 13. se
eptember sl. Þann 28.. septembe
er var IE
m með umsögn eftir ósk þar um.. Umsögn IE vegna
veittur stuttur fresstur til að koma fram
málsins barst hins vegar ekki og með tölvvupósti FMS dags. 4. nóvember
n
s l. var IE upp
plýst um
að ákvö
örðunar Flu
ugmálastjórrnar væri aað vænta í málinu, byggð
b
á fyrrirliggjandi gögnum
málsins. Þann 11. nóvember sl. barst tö lvupóstur frá IE þess efnis
e
að um
msögn mynd
di berast
FMS síð
ðar þann daag. Umsögn
n IE hafði hhins vegar ekki
e borist þann 16. nnóvember og
o var IE
tilkynntt um ákvarð
ðanatöku FM
MS í málinu..
III.

Forsend
dur og niðurstaða Fluggmálastjórn
nar Íslands

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 farþegga vegna se
einkunar á flugi er fjalllað um í re
eglugerð EBB nr. 261/2004, 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 nnr. 261/2004/EB.
Um sein
nkun á flugi og þá aðsttoð sem fluggrekandi skkal veita í slííkum tilvikuum er fjallað
ð um í 6.
gr. reglugerðar EB
B nr. 261/2
2004. Þar kkemur hins vegar ekki fram meðð skýrum hætti
h
að
flugrekaandi skuli greiða bætur skv. 7. gr.. reglugerðaarinnar veg
gna tafa eðaa seinkunarr eins og
átt getu
ur við þegarr flugi er afflýst sbr. 5. gr. regluge
erðarinnar. Með dómi Evrópudóm
mstólsins
frá 19. n
nóvember 2009,
2
í sam
meinuðum m
málum C‐40
02/07 og C‐4
432/07, kom
mst dómstó
óllinn 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, geta átt rétt á bótum skv. 7. gr.,
nema flugrekandi geti sýnt fram á að töfin hafi verið vegna óviðráðanlegra aðstæðna sem
ekki hefði verið hægt að afstýra jafnvel þótt gerðar hefðu verið allar nauðsynlegar
ráðstafanir sbr. 3. mgr. 5 gr. reglugerðarinnar.
Kvartendur átti bókað far með flugi 5W833 frá Keflavík til Tenerife þann 2. júní sl. kl. 07:00.
Brottför flugsins var seinkað um sólahring. Umsögn IE vegna málsins hefur ekki borist þrátt
fyrir ítrekanir FMS þar um og hefur IE með engu móti fært fram sönnur fyrir því að seinkun
flugsins hafi verið vegna óviðráðanlegra aðstæðna í skilningi 3. mgr. 5. gr. reglugerðar EB nr.
261/2004 er leyst gæti félagið undan skaðabótaskyldu. Ber IE að greiða hvorum kvartanda
bætur að upphæð 400 evrur skv. b‐lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr.
reglugerð nr. 574/2005 vegna seinkunar á flugi 5W833 frá Keflavík til Tenerife þann 2. júní
2011.

Ákvörðunarorð
Iceland Express skal greiða hvorum 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, 16. nóvember 2011

Halla S. Sigurðardóttir
Margrét Helga Kristínar

