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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kijelenti, hogy a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki 
követelményeket és igazgatási eljárásokat rögzítő 1178/2011/EU bizottsági rendelet alapján a 
60 év feletti hivatásos pilóták munkanélküliségbe kényszerülnek. A petíció benyújtója úgy 
véli, hogy a rendelet hátrányosan megkülönböztető, és szegénységhez vezet – különösen 
azért, mert a nyugdíjkorhatár nemsokára 67 évre emelkedik. A petíció benyújtója 
szorgalmazza, hogy a rendelet tartalmazzon olyan kivételt, amely alapján a 60 év feletti 
pilóták a nemzeti légtérben még 65 éves korukig gyakorolhatják hivatásukat. A petíció 62 
éves benyújtója, akit e rendelet érinteni fog, az Európai Parlamenthez fordul segítségért.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A pilóták életkorára vonatkozó korhatár biztonsági megfontolásokon alapul. Az ICAO által 
rögzített általános nemzetközi szabályok értelmében a kereskedelmi légi fuvarozásban 60 év a 
maximális korhatár. A 60 év feletti repülőgép- vagy helikopterpilóta 60 év alatti másodpilóta 
jelenlétében repülhet továbbra is kereskedelmi célból. Jelenleg nincsenek a pilóták maximális 
életkorára vonatkozó uniós szabályoktól való eltérések nemzeti szinten.
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A 216/2008/EK rendelet1 értelmében meghatározott, alapvető követelményeknek kell eleget 
tennie minden repülőgéptípus üzemeltetésének, amelyről a szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban a Bizottság által elfogadott végrehajtási szabály rendelkezik, a Parlament 
ellenőrzési joga mellett. A 216/2008/EK rendelet értelmében ezen végrehajtási szabályoknak 
kellően figyelembe kell venni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet (ICAO) létrehozó 
1944-es Chicagói Egyezmény vonatkozó rendelkezéseit. A pilóták szakszolgálati 
engedélyeire vonatkozó ICAO-rendelkezések előírják a hatvanadik életévüket betöltött, 
kereskedelmi légi fuvarozásban dolgozó pilóták jogosultságainak korlátozását. E biztonsági 
megfontolásokon alapuló szabályok 65 éves korig teszik lehetővé a repülést, ám kizárólag 60 
év alatti másodpilóta jelenléte mellett.

A repülőgéptől és helikoptertől eltérő (kereskedelmi célú) légi jármű pilótáira vonatkozó 
engedély jogosultsági szabályai némileg enyhébbek. Ez számos tagállam gyakorlatát követi, 
és az arányosság elvén alapul. A 2012. április 8-án hatályba lépett, 1178/2011/EU rendelet 
lehetővé teszi, hogy az ilyen engedéllyel rendelkező 65 év alatti pilóták korlátozás nélkül 
vehetnek részt kereskedelmi célú légi fuvarozásban.

A Bizottság figyelemmel kíséri az ICAO keretében jelenleg is zajló megbeszéléseket, 
amelyek esetlegesen módosítanák a pilóta, valamint a másodpilóta maximális korhatárára 
vonatkozó rendelkezéseket úgy, hogy 60–65 éves kor között még lehetővé tenné számukra a 
repülést többtagú személyzettel folytatott üzemeltetés során. Amennyiben az ICAO keretein 
belül jelenleg folyó megbeszélések a szabályok megváltozásához vezetnek, a Bizottság 
megfontolja a jelenlegi rendelet módosítását. Mindazonáltal ez nem érinti a petíció 
benyújtójának helyzetét.
A megkülönböztetés elleni szabályok tekintetében a foglalkoztatás és a munkavégzés során 
alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 
2000/78/EK tanácsi irányelv2 a valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy 
szexuális irányultságon alapuló, foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem jogi keretét határozza meg. Mindazonáltal ugyanezen 
irányelv 6. cikke értelmében elfogadható az eltérő bánásmód, ha azt jogos cél – beleértve a 
foglalkoztatáspolitikát, a munkaerő-piaci és a szakképzési célkitűzéseket – objektíven és 
ésszerűen igazolja, és ha e cél elérésének eszközei megfelelőek és szükségesek
Jelen esetben a pilóták számára kötelező nyugdíjkorhatár létrehozása a légiforgalmi biztonság, 
valamint a pilóták biztonsága és egészsége miatt indokolt. Továbbá az intézkedés az uniós 
jogszabályok és a nemzetközi szabványok összehangolásához szükséges. Ezenkívül 
arányosnak tűnik, mivel nem akadályozza meg a pilótákat abban, hogy más repülési 
műveletek területén folytassák hivatásukat. Továbbá az Európai Unió Bírósága által nemrégen 
a Prigge ügyben hozott ítélet (C-447/09., 2011. szeptember 13.) nem vitatta azokat a 
korlátozásokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a pilóták 60 éves koruk után is folytathassák 
pályafutásukat, amint azt a kapcsolódó nemzetközi jogszabályok előírják. Ebben az ügyben 
aránytalanságra hivatkozva kimondták egy német kollektív szerződésről, hogy az ellentétes a 
közösségi joggal, mivel a fent említett nemzetközi szabványokon alapuló nemzeti 
jogszabályokban meghatározott korlátozásokon felül nem volt szükséges a 60 éven felüli 
pilóták repüléstől való eltiltása.
                                               
1 HL L 79/1., 2008.03.19.
2 HL L 303., 2000.12.2., 16–22. o., elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
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Az 1178/2011/EU rendeletben meghatározott, a pilóták életkorára vonatkozó korhatárok nem
hátrányosan megkülönböztető jellegűek, mivel azok biztonsági megfontolásokon alapulnak, 
és összhangban állnak az ICAO által előírt szabványokkal és ajánlásokkal. Ez a rendelet 
jelenleg is tartalmaz enyhítéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a 65 évüket még be nem 
töltött pilóták továbbra is részt vegyenek kereskedelmi célú légi fuvarozásban.


