Ákvörðun Flugm
málastjórn
nar Ísland
ds nr. 82/2
2012 vegna kvörtunnar um afllýsingu
á flugi HCC132 þ
þann 16. septembe
s
er 2012.
I.

EErindi

Þann 266. október sl.
s barst Flu
ugmálastjórnn Íslands (FFMS) kvörtu
un frá A, B, C og D. Kvaartendur
átti bókkað far með
ð flugi Iceland Express (IE) HCC13
32 frá Berlín
n til Keflavííkur kl. 15:1
10 þann
16. septtember 201
12. Fluginu var aflýst m
með meira en tveggja vikna fyrirvvara og kvarrtendum
boðið annað flug daginn
d
eftir, þann 17. seeptember kl.
k 22:50, se
em þau þáððu. Krafa kvvartenda
di aðstoðar.. Í kvörtuninnni kom fraam að IE
er um eendurgreiðsslu kostnaðaar vegna óffullnægjand
hafi ekkki veitt kvarttendum upp
plýsingar um
m réttindi flugfarþega.
II.

M
Málavextir og bréfaskipti

Flugmállastjórn sendi Iceland
d Express kvörtunina til umsagnar með ttölvupósti þann 8.
nóvemb
ber sl., og var
v beiðni um umsöggn ítrekuð þann
þ
29. nóvember,
n
hvar jafnfrramt var
upplýst um að ákvvörðunar Fllugmálastjóórnar í málinu væri að vænta, byyggð á fyrirliggjandi
gögnum
m, hafi engar athugsem
mdir borist a ð sjö dögum
m liðnum. Engar
E
athug asemdir hafa borist
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
98 eða reglugerðum ssettum á grrundvelli
sínum ssamkvæmt lögum um loftferðir nr. 60/199
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.
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 er innleidd hérr á landi me
eð reglugerð
ð nr. 1048/22012. Samkkvæmt 3.
gr. reglugerðar nr.
n 1048/20
005 er Fluugmálastjórrn Íslands sá aðili seem ber ábyrgð á
framkvæ
æmd regluggerðarinnar samanber 16. gr. reglu
ugerðar EB nr. 261/20004.
Um aflýýsingu flugs og þá aðsttoð sem fluggrekandi skkal veita í slíkum tilvikuum er fjallað í 5. gr.
reglugerðar EB nr. 261/2004. Samkvæmtt 1. mgr. 5. gr. skal farþ
þegum, ef fflugi er aflýsst, boðin
aðstoð af hálfu flugrekandanss í samræm
mi við 8. gr. og a-lið 1. mgr.
m 9. gr. oog 2. mgr. 9.
9 gr. Ef
flugleið farþega er breytt ogg brottför nýja flugsin
ns er a.m.kk. degi eftiir áætlaða brottför
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flugsins sem var aflýst eiga farþegar einnig rétt á aðstoð sem tilgreind er í b- og c-lið 1. mgr.
9. gr.
Það er ekki ágreiningur um það að flugi kvartenda var aflýst með meira en tveggja vikna
fyrirvara og þ.a.l. er ekki um kröfu um skaðabætur að ræða. Hinsvegar urðu kvartendur fyrir
kostnaði við uppihald sem IE ber að endurgreiða skv. 9. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004.
Þannig ber IE skv. a- og b-lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 að bjóða kvartanda
endurgjaldslaust máltíðir, hressingu og hótelgistingu í samræmi við lengd tafarinnar. Fyrir
liggur að IE hefur ekki uppfyllt framangreinda skyldu sína. Kvartendur hafa lagt fram
greiðslukvittanir fyrir þessum kostnaði og ber IE endurgreiða kvartendum kostnað þeirra skv.
a- og b-lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr. 1048/2012.
Í kvörtuninni kemur fram að IE hafi ekki veitt kvartendum upplýsingar um réttindi
flugfarþega. FMS vill af þessu tilefni taka það fram að á flugrekendum hvílir sú skylda skv. 14.
gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 að upplýsa farþega um rétt sinn til skaðabóta og aðstoðar.
Samkvæmt 2. málsl. 2. mgr. greinarinnar skal flugrekandi afhenda hverjum farþega, sem
lendir í a.m.k. tveggja klukkustunda seinkun, skriflegar reglur um skaðabætur og aðstoð í
samræmi við reglugerðina. Í samræmi við frásögn kvartenda sem ekki hefur verið hrakin af
IE er það mat FMS að IE hafi ekki uppfyllt skyldu sína gagnvart kvartendum og hafi með
athafnaleysi brotið gegn skýru orðalagi ákvæðisins.

Ákvörðunarorð
Iceland Express skal endurgreiða kvartendum kostnað vegna hótelgistingar, máltíða og
hressinga í samræmi við lengd tafar skv. a- og b-lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004
sbr. reglugerð nr. 1048/2012.
Iceland Express hefur brotið 14. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr.
1048/2012 með því að upplýsa ekki kvartendur um réttindi sín samkvæmt reglugerðinni.
Þeim fyrirmælum er beint að Iceland Express að félagið fari að ákvæðum 14. gr.
reglugerðarinnar eftir því sem við á gagnvart hverjum farþega.
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, 2. janúar 2013

Jóhanna Helga Halldórsdóttir
Ómar Sveinsson
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