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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0039/2012 af Klaus Gummert, tysk statsborger, om tvungen 
pensionering af erhvervspiloter, når de fylder 60 år

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsættelse af 
tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart betyder, at 
erhvervspiloter over 60 år tvinges ud i arbejdsløshed. Andrageren mener, at forordningen er 
diskriminerende og fører til fattigdom, især da pensionsalderen om kort tid forhøjes til 67 år. 
Andrageren argumenterer for en undtagelse fra denne forordning, således at piloter over 60 år 
kan blive ved med at udøve deres erhverv inden for deres eget nationale luftrum, indtil de 
fylder 65 år. Andrageren, der er 62 år og offer for forordningen, anmoder Europa-Parlamentet 
om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Aldersbegrænsningen for piloter er baseret på sikkerhedshensyn. Den generelle internationale 
regel er fastsat af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og begrænser denne 
alder til 60 år for erhvervsmæssig lufttransport. En fly- eller helikopterpilot kan fortsat flyve 
erhvervsmæssige ruter efter at være fyldt 60 år, forudsat at der er en andenpilot under 60 år 
tilstede. I øjeblikket er der ikke nogen nationale afvigelser fra EU-reglerne om 
aldersbegrænsning for piloter.
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I henhold til forordning (EF) nr. 216/20081 er alle luftfartsoperationer omfattet af væsentlige 
krav og dækket af gennemførelsesregler, der er vedtaget af Kommissionen i 
overensstemmelse med forskriftsudvalgsproceduren, med Europa-Parlamentets ret til indsigt. 
I henhold til forordning (EF) 216/2008 skal sådanne gennemførelsesbestemmelser tage 
behørigt hensyn til de relevante bestemmelser i Chicago-konventionen af 1944, der etablerede 
Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). På området pilotcertificering, 
fastsætter ICAO-bestemmelserne en indskrænkning i rettighederne for piloter, der er fyldt 60 
år, inden for erhvervsmæssig flyvning. Disse regler, der er baseret på sikkerhedshensyn, giver 
piloterne mulighed for at fortsætte med at flyve, indtil de fylder 65 år, men kun når en 
andenpilot, der ikke er fyldt 60 år, er tilstede. 

Reglerne for certifikatindehavere, der flyver et andet luftfartøj end fly eller helikopter, er 
noget mindre strenge. Dette følge praksis i adskillige medlemsstater og er baseret på 
princippet om proportionalitet. Forordning (EU) nr. 1178/2011 som har fundet anvendelse 
siden den 8. april 2012, gør det muligt for disse piloter at flyve inden for erhvervsmæssig 
luftfartstransport indtil de fylder 65 år uden nogen begrænsninger. 

Kommissionen følger tæt de igangværende drøftelser, der finder sted inden for rammerne af 
ICAO om en mulig ændring af bestemmelserne med hensyn til aldersgrænsen for piloter med 
henblik på at tillade begge piloter i flyvninger med flere besætningsmedlemmer at være 
mellem 60 og 65 år. Forudsat at de igangværende drøftelser med ICAO resulterer i ændringer 
af reglerne, vil Kommissionen kunne overveje at ændre den nuværende forordning. Dette har 
imidlertid ingen betydning for andragerens situation.

For så vidt angår reglerne om forbud mod forskelsbehandling fastsætter Rådets direktiv 
2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv2 retlige rammer for bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv. I henhold til artikel 6 i samme direktiv kan visse former for ulige 
behandling være berettiget, hvis den er objektiv og rimeligt begrundet i et legitimt formål, 
bl.a. legitime beskæftigelses- arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske mål, og hvis 
midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

I denne sag synes fastsættelsen af den obligatoriske pensionsalder for piloter at være berettiget 
af nødvendigheden af at sikre luftfartssikkerheden samt piloternes egen sikkerhed og sundhed. 
Foranstaltningen er desuden nødvendig med henblik på at tilpasse EU-lovgivningen til 
internationale standarder. Den ser ligeledes ud til at være berettiget, idet den ikke forhindrer 
piloter i at fortsætte deres karrierer inden for andre former for flyveoperationer. Endvidere 
bestred EU-Domstolen i sin seneste dom i Prigge-sagen (C-447/09 af 13. september 2011) 
ikke begrænsninger med hensyn til piloters mulighed for at fortsætte deres karriere efter, at de 
er fyldt 60 år, som det for øjeblikket er fastsat i de nationale lovgivninger på dette område. I 
det særlige tilfælde, blev en tysk kollektiv overenskomst erklæret modstridende med EU-
retten, idet den var uberettiget, da det ikke var nødvendigt at forhindre piloter i at flyve efter 
de var fyldt 60 år ud over de begrænsninger, der var fastsat i den nationale lovgivning på 
baggrund af førnævnte internationale standarder.
                                               
1 EFT L 79 af 19.3.2008, s. 1.
2 EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16-22, tilgængelig på
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
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Aldersbegrænsningen for piloter, som fastsat i forordning (EF) nr. 1178/2011, er ikke 
diskriminerende, da den er baseret på sikkerhedshensyn og er i overensstemmelse med 
ICAO's standarder og anbefalinger. Forordningen indeholder allerede visse lempelser, der 
tillader en pilot fortsat at flyve inden for erhvervsmæssig lufttransport indtil det fyldte 65. år.


