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sulaukus 60 ar daugiau metų, kurią pateikė Vokietijos pilietis Klaus 
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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su civilinės 
aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, nuostatos 
vyresniems nei 60 metų amžiaus profesionaliems pilotams reiškia priverstinį nedarbą. 
Peticijos pateikėjas mano, kad reglamentas yra diskriminacinis ir sudaro sąlygas skurdui, ypač 
kadangi netrukus bus nustatyta, kad pensinis amžius yra 67 metai. Peticijos pateikėjas ragina į 
šį reglamentą įrašyti išimtį, kad vyresni nei 60 metų amžiaus pilotai galėtų praktikuoti savo 
profesiją iki 65 metų savo šalies oro erdvėje. Peticijos pateikėjas, kuriam sukako 62 metai ir 
kuris pats nukentėjo nuo reglamento nuostatų, prašo Europos Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 27 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Pilotų amžiaus apribojamas grindžiamas saugumo reikalavimais. Tarptautinė civilinės 
aviacijos organizacija (ICAO) yra nustačiusi bendrą tarptautinę taisyklę, pagal kurią 
komercinių oro transporto priemonių pilotų amžius ribojamas iki 60 metų. Lėktuvo ar 
sraigtasparnio pilotas gali vykdyti komercinius skrydžius ir po 60 metų, jeigu su juo kartu 
skrenda antrasis pilotas, kuris yra jaunesnis nei 60 metų. Šiuo metu nėra numatyta nuo ES 
taisyklių leidžiančių nukrypti nuostatų dėl pilotų amžiaus apribojimų.
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Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 2016/20081, naudojant visų kategorijų orlaivius taikomi 
apibrėžti esminiai reikalavimai ir jiems taikomos Komisijos patvirtintos įgyvendinimo 
taisyklės pagal komitologijos reguliavimo procedūrą su Europos Parlamento teise tikrinti. 
Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 216/2008, rengiant tokias įgyvendinimo taisykles reikia 
tinkamai atsižvelgti į atitinkamas 1944 m. Čikagos konvencijos, kuria įsteigiama Tarptautinė 
civilinės aviacijos organizacija (ICAO), nuostatas. Pilotų licencijavimo srityje ICAO 
nuostatomis numatomas pilotų, kurie sulaukė 60-ojo gimtadienio, privilegijų sumažinimas, 
kai jie vykdo komercinę oro transporto veiklą. Taisyklėmis, kurios grindžiamos saugumo 
reikalavimais, numatoma galimybė tęsti skrydžius iki 65 metų, tačiau tik kai kartu skrenda 
antrasis pilotas, kuris yra jaunesnis nei 60 metų. 

Kitą orlaivį nei lėktuvas ar sraigtasparnis pilotuojančių (komerciniais tikslais) licencijos 
turėtojų taisyklės yra ne tokios griežtos. Tam taikoma tvarka keliose valstybėse narėse ir 
remiamasi proporcingumo principu. Reglamentu (ES) Nr. 1178/2001, kuris pradėtas taikyti 
2012 m. balandžio 8 d., leidžiama šiems pilotams vykdyti komercinio oro transporto veiklą iki 
65 metų be jokių apribojimų. 

Komisija atidžiai seka vykstančias diskusijas atsižvelgiant į ICAO dėl galimų nuostatų dėl 
pilotų amžiaus apribojimų pakeitimų siekiant leisti, kad abiejų pilotų, vykdančių daugianarių 
įgulų skrydžius, amžius būtų nuo 60 iki 65 metų. Jei po vykstančių diskusijų ICAO bus 
pakeistos taisyklės, Komisija galėtų apsvarstyti galimybę pakeisti dabartinį reglamentą. Vis 
dėlto, tai neturi jokios įtakos peticijų pateikėjo padėčiai.
Kalbant apie kovos su diskriminacija taisykles, 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 
2000/78/EB, nustatančia vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius 
pagrindus2, nustatoma teisinė kovos su diskriminacija religijos ar įsitikinimų, negalios, 
amžiaus ar lytinės orientacijos pagrindu sistema, susijusi su užimtumu ir profesijomis. Tačiau, 
remiantis tos pačios direktyvos 6 straipsniu, galimas skirtingas traktavimas, jei jis objektyviai 
ir pagrįstai pateisinamas teisėtu tikslu, įskaitant teisėtą užimtumo politikos, darbo rinkos ir 
profesinio mokymo tikslus, ir jei šio tikslo siekimo priemonės yra tinkamos ir reikalingos.
Šiuo atveju privalomo pilotų pensinio amžiaus nustatymas pateisinamas poreikiu užtikrinti 
oro eismo saugą bei pačių pilotų saugą ir sveikatą. Be to, ši priemonė reikalinga siekiant 
suvienodinti ES teisės aktus su tarptautiniais standartais. Ji taip pat yra proporcinga, nes 
neužkerta kelio pilotams toliau tęsti savo karjerą vykdant kitų kategorijų skrydžius. Be to, 
ETT savo neseniai priimtame sprendime dėl R. Prigge bylos (C-447/09, 2011/09/13) 
neginčijo pilotų galimybės tęsti savo karjerą po 60 metų apribojimų, kaip šiuo metu numatyta 
šios srities tarptautiniuose teisės aktuose. Šiuo konkrečiu atveju Vokietijos kolektyvinė 
sutartis buvo paskelbta kaip prieštaraujanti ES teisei, nes yra neproporcinga, kadangi 
nereikėjo uždrausti pilotams skraidyti sulaukus 60 metų taikant griežtesnius reikalavimus nei 
numatyta nacionalinėje teisėje remiantis minėtais tarptautiniais standartais.
Pilotų amžiaus apribojimai, numatyti Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, nėra diskriminaciniai, 
nes grindžiami saugumo reikalavimais ir atitinka ICAO nustatytus standartus ir 
rekomendacijas. Šiuo reglamentu jau yra numatytos tam tikros švelnesnės nuostatos, pagal 
kurias pilotams leidžiama skraidyti komercinėmis oro transporto priemonėmis iki 65 metų.“

                                               
1 OL, L79/1, 2008 03 19.
2 OL L 303, 2003 09 25, p. 16–22:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF


