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Efni: Umsögn Neytendasamtakanna um frumvarp til laga um loftferðir, 586. mál.

Vísað er til erindis Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, dags. 18. mars 2021.

Neytendasamtökin fagna því að unnið sé að því endurskoða lög um loftferðir, en að mati samtakanna er 
um að ræða mikilvæga löggjöf fyrir neytendur og því nauðsynlegt að regluverkið sé skýrt.

Um 204. gr.

Líkt og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu á 204. gr. rætur að rekja til núgildandi 106. gr. laga 
um loftferðir nr. 60/1998. Í 106. gr. núgildandi laga er þó kveðið á um að flytjandi beri jafnframt ábyrgð 
á tjóni sem verður af völdum þess að flutningi sé flýtt, en ekki er að sjá að í lagafrumvarpinu sé gert ráð 
fyrir því að bótaskylda geti myndast í slíkum tilfellum. Hvað þetta varðar þá mun lagabreytingin því þýða 
lakari vernd fyrir flugfarþega. Að mati samtakanna ættu breytingar ekki að vera til þess fallnar að draga 
úr neytendavernd hér á landi, heldur fremur auka hana. Því hvetja samtökin til þess að þessu ákvæði verði 
breytt á þann máta að flutningsaðili geti jafnframt borið ábyrgð á tjóni farþega sökum þess að flugi var 
flýtt.

Um 206. gr.

Í 206. gr. er kveðið á um rétt hreyfihamlaðra til aðstoðar á flugvallarsvæðum. Að mati samtakanna er 
mikilvægt að hreyfihamlaðir hafi sama frelsi og tækifæri til að ferðast og nýta sér aðstöðu á flugvöllum 
til jafns við aðra. Samtökin hvetj a til að tryggður sé jafn réttur hreyfihamlaðra, hvort sem það verði nánar 
kveðið á um í reglugerð eða áréttað í lögunum sjálfum.
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Um 208. gr.

Í 208. gr. er gert ráð fyrir því að Samgöngustofa haldi áfram að úrskurða um einkaréttarleg málefni 
farþega, t.d. er varðar Evrópureglugerð um réttindi flugfarþega nr. 261/2004. Að mati samtakanna þá 
virðist Samgöngustofa hafa tekist vel til í að úrskurða í málefnum flugfarþega og telja samtökin að þar 
hafi myndast góð sérfræðiþekking á málaflokknum. Hingað til hefur Samgöngustofa ekki tekið sérstakt 
gjald frá farþegum þegar þeir koma kvörtunum sínum áleiðis til Samgöngustofu. E f ætlunin er að hefja 
gjaldtöku þá hvetja samtökin til þess að hún verði hófleg og ekki til þess fallin að neytendur láti síður 
reyna á ágreiningsefni. Þá hefur Samgöngustofa til þessa nafngreint flugrekanda og flugnúmer í 
ákvörðunum sínum. Ekki virðist sérstaklega í lögunum kveðið á um hvort svo verði áfram, en samtökin 
hvetja til þess að nöfn flugrekanda verði áfram birt.

Í ákvæðinu er jafnframt lagt til að úrskurðir Samgöngustofu verði aðfararhæfir ef varnaraðili tilkynnir 
ekki innan 30 daga að hann vilji ekki una úrskurðinum. Samtökin telja það vera jákvætt og mikilvægt 
skref að úrskurðir verði aðfararhæfir til að tryggja að um sé að ræða raunverulega skilvirkt úrræði fyrir 
neytendur. Samtökin telja þó hættu á að neytendaverndin sem felst í því að úrskurður verði bindandi 
skerðist ef fyrirtæki þurfi aðeins að tilkynna um að það uni ekki úrskurðinum til þess að hann verði ekki 
bindandi. Samtökin benda á að nú er kærunefnd húsamála bindandi gagnvart málsaðilum og aðfararhæf. 
Samkvæmt 85. gr. húsaleigulaga nr. 36/1994 er málsaðilum heimilt að bera úrskurði nefndarinnar undir 
dómstóla innan átta vikna frá því að úrskurður var kveðinn upp og frestast þá réttaráhrif þeirra uns dómur 
fellur. Jafnframt kemur fram í lögunum að úrskurðir nefndarinnar séu aðfararhæfir án undangengis dóms. 
Rétt væri að líta til framangreindrar nefndar og skoða árangur hennar í þeim málum sem hún hefur tekið 
til úrlausnar.

Þá benda samtökin á lög nr. 81/2019 um úrskurðaraðila á sviði neytendamála, en með þeim lögum var 
innleidd Evróputilskipun nr. 2013/11/ESB um lausn deilumála utan dómstóla. Meginmarkmið hennar er 
að tryggja vandaða málsmeðferð úrskurðaraðila í ágreiningsmálum neytenda utan dómstóla. Samkvæmt 
lögunum heldur ráðherra skrá yfir viðurkennda og lögbundna úrskurðaraðila sem þurfa að uppfylla 
skilyrði laganna, en uppfærslu á skránni ber að tilkynna jafnóðum til fastanefndar EFTA og 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Almennt er það svo að Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa 
ber að taka til meðferðar kvörtun frá neytendum nema að málið heyri undir annan viðurkenndan eða 
lögbundinn úrskurðaraðila sem ráðherra hefur skráð og tilkynnt. Samtökin vilja því árétta að mikilvægt 
er að úrskurðarnefndin, sem hér er lagt til að taki að sér úrlausn í málum farþega, verði þannig sett á lista 
ráðherra yfir lögbundna nefnd. Að öðrum kosti gæti komið upp óskýr staða farþega varðandi það hvort 
neytendum beri að beina kvörtun sinni að Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa eða Samgöngustofu.

Samtökin telja rétt að hafa í huga að Samgöngustofa hefur tekið ákvarðanir í málum erlendra flugfélaga 
í þeim tilvikum þar sem röskun á flugi hefur átt sér stað hér á landi. Þannig gæti Samgöngustofa þurft að 
leysa úr málum er varðar erlend flugfélög sem fljúga frá Íslandi. Hér þyrfti því að kanna hvort að sá hvati 
til að fara eftir úrskurði sem felst í því að úrskurðir séu aðfararhæfir eigi jafnframt við um erlenda 
flugrekendur. Hætta er á að ef það reynist erfitt fyrir neytendur að fá aðfararhæfum úrskurði framfylgt 
gegn erlendum flugrekendum að þá sé hvatinn til að fylgja úrskurðum orðinn að engu. Þannig gæti reynst 
meiri hvati fyrir erlend flugfélög að verða við úrskurðum ef fyrir eru aðrar þvingunaraðgerðir sem hægt 
væri fyrir Samgöngustofu að grípa til ef um er að ræða ítrekuð eða alvarleg tilvik, svo sem sektir líkt og 
kveðið er á um í 245. gr. og 246. gr. eða kyrrsetning á flugvélum, sbr. 198. gr. frumvarpsins.
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Að mati samtakanna er mikilvægt að fyrirtæki virði úrskurði úrskurðarnefnda um rétt neytenda. Í 249. 
gr. er kveðið á um að heimilt sé að birta opinberlega nöfn fyrirtækja sem tilkynnt hafa að þau muni ekki 
una niðurstöðu úrskurðar. Til þess að tryggja að um sé að ræða skilvirkt úrræði fyrir neytendur og að 
raunverulegur hvati sé fyrir fyrirtæki að virða niðurstöðu Samgöngustofu telja samtökin rétt að skylt 
verði að birta nöfn rekstraraðila sem ekki una niðurstöðu fremur en að það verði heimilt.

Um 249. gr.

Virðingarfyllst, 

f.h. Neytendasamtakanna

Breki Karlsson, formaður
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