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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 


