Ákvörðun Flugm
málastjórn
nar Ísland
ds nr. 77/2
2011 vegna kvörtunnar um afllýsingu
á flugi 55W504 4. júlí
j 2011
I.

Erindi

Þann 111. júlí sl. baarst Flugmáálastjórn Ísllands (FMS) kvörtun frá A, B og C. Kvartendur áttu
bókað ffar með fluggi Iceland Exxpress (IE) 55W504 frá London Gatwick til Kefflavíkur þan
nn 4. júlí
sl. Fluginu var hinss vegar aflýsst og var kvvartendum tilkynnt um
m það með ttölvupósti þann
þ
21.
júní sl. eða 13 döggum fyrir áætlaða broottför. Þess í stað feng
gu kvartenddur far með
ð flugi IE
5W502 þann 5. jú
úlí sl. Vegna seint fram
mkominnarr tilkynningar um aflýýsingu flugsins gera
kvartendur kröfu um
u greiðslu skaðabóta auk þess að gera kröfu um endu rgreiðslu ko
ostnaðar
vegna ggistingar þá aukanótt se
em dvalið vvar í London
n sökum aflýýsingar flugssins.
II.

Málave
extir og bréffaskipti

Flugmállastjórn sen
ndi Iceland Express
E
kvöörtunina til umsagnar með
m tölvupóósti þann 14. júlí sl.
og var b
beiðni um umsögn
u
ítrekuð 23. ágúúst. Með tö
ölvupósti FM
MS dags. 4. nóvember sl. var IE
upplýst um að ákvvörðunar Fllugmálastjóórnar væri að
a vænta í málinu, byyggð á fyrirliggjandi
gögnum
m málsins. Engar athu
ugasemdir bárust frá IE. Í tölvupósti dags.. 17. nóvem
mber sl.
staðfesttu kvartend
dur að úr ágreiningi aði la hefði ekkki verið leyst.
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. 60/199
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.
Um aflýýsingu flugs og þá aðstoð sem fluggrekandi skal veita í slííkum tilvikuum er fjallað
ð um í 5.
gr. reglu
ugerðar EB nr. 261/20
004. Samkv æmt 1. mggr. 5. gr. ska
al farþegum
m, ef flugi er
e aflýst,
boðin aðstoð af háálfu flugrekaandans í sa mræmi við 8. gr. og a‐‐lið 1. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 9.
gr. reglu
ugerðarinnaar. Ef flugle
eið farþega er breytt ogg brottför nýja
n flugsinss er a.m.k. degi
d eftir
áætlaðaa brottför flugsins sem var aflýst eeiga farþegaar einnig réttt á aðstoð ssem tilgrein
nd er í b‐
og c‐lið 1. mgr. 9. gr.
g reglugerrðarinnar. ÞÞá eiga farþ
þegar rétt á skaðabótu m frá flugre
ekanda í

samræmi við 7. gr., hafi ekki verið tilkynnt um aflýsingu á þann hátt sem mælt er um í i) – iii)
lið c‐liðar 1. mgr. 5. gr., nema flugrekandi geti sýnt fram 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, sbr. 3. mgr. 5 gr. reglugerð EB nr. 261/2004.
Flugi 5W504 frá London Gatwick til Keflavíkur sem kvartendur áttu bókað far með þann 4.
júlí 2011 var aflýst. Ekki er annað fram komið en að kvartendum hafi verið tilkynnt um
aflýsingu þess þann 21. júní 2011 eða 13 dögum fyrir áætlaðan brottfarardag flugsins. Í ljósi
þessa ber IE að greiða hverjum kvartendum bætur að upphæð 400 evrur skv. b‐lið 1. mgr. 7.
gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 574/2005.
Þá gera kvartendur kröfu um endurgreiðslu kostnaðar vegna gistingar þá aukanótt sem
dvalið var í London sökum aflýsingar flugsins. Ber IE að greiða kvartendum kostnað þeirra við
hótelgistingu samkvæmt b‐lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004.
Ákvörðunarorð
Iceland Express skal greiða hverjum kvartanda bætur að upphæð 400 evrur skv. b‐lið 1. mgr.
7. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004, sbr. reglugerð nr. 574/2005. Þá skal IE greiða kvartendum
kostnað vegna hótelgistingar skv. b‐lið 1. mgr. 9. gr. sömu reglugerðar.
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 viðkomandi var tilkynnt um ákvörðun þessa.
Reykjavík, 18. nóvember 2011
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