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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0039/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Klaus 
Gummert, par komerciālo lidmašīnu pilotu piespiedu atkāpšanos no amata, 
sasniedzot 60 gadu vecumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka no Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka 
tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa 
apkalpi, izriet, ka komerciālo lidmašīnu piloti, kas vecāki par 60 gadiem, ir spiesti kļūt par 
bezdarbniekiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka regula ir diskriminējoša un veicina 
nabadzību, jo īpaši ņemot vērā to, ka pensionēšanās vecums drīz tiks paaugstināts līdz 
67 gadiem. Lūgumraksta iesniedzējs prasa regulā paredzēt izņēmumu, lai piloti, kas vecāki 
par 60 gadiem, varētu veikt amata pienākumus valsts gaisa telpā vēl līdz 65 gadu vecumam.
Lūgumraksta iesniedzējs, kuram ir 62 gadi un kurš ir kļuvis par regulas upuri, lūdz Eiropas 
Parlamentu palīdzēt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 27. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Pilotu vecuma ierobežošana balstās uz drošības apsvērumiem. Vispārējos starptautiskos 
noteikumus nosaka Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija, un tie ierobežo pilotu vecumu 
līdz 60 gadiem komerciālajos lidojumos. Lidmašīnas vai helikoptera pilots var turpināt veikt 
komercpārvadājumus pēc 60 gadu vecuma ar nosacījumu, ka lidojuma laikā klāt ir otrs pilots, 
kas ir jaunāks par 60 gadiem. Šobrīd nepastāv valstu atkāpes no ES noteikumiem par pilotu 
vecumu ierobežojumu.
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Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/20081 uz visu kategoriju lidojumiem ar lidmašīnām attiecas 
definētās pamatprasības, un tie ir iekļauti īstenošanas noteikumos, kurus Komisija ir 
pieņēmusi atbilstoši regulatīvajai komitoloģijas procedūrai ar Eiropas Parlamenta pārbaudes 
tiesībām. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 šādos īstenošanas noteikumos ir pienācīgi 
jāņem vērā attiecīgie 1944. gada Čikāgas Konvencijas noteikumi, ar kuriem izveido 
Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju. Pilotu licencēšanas jomā Starptautiskās Civilās 
aviācijas organizācijas noteikumi paredz tiesību ierobežojumus pilotiem, kas ir vecāki par 
60 gadiem, ja viņi iesaistās gaisa komercpārvadājumos. Pamatojoties uz drošības 
apsvērumiem, šie noteikumi nodrošina iespēju turpināt lidot līdz 65 gadu vecumam, bet tikai 
esot klāt otrajam pilotam, kas ir jaunāks par 60 gadiem. 

Noteikumi licenču turētajiem, kuri vada lidaparātus, kas nav komercpārvadājumu lidmašīnas 
vai helikopteri, nav tik strikti. Tas atbilst vairāku dalībvalstu praksei un balstās uz 
proporcionalitātes principu. Regula (ES) Nr. 1178/2011, kas stājusies spēkā 2012. gada 
8. aprīlī, ļauj šiem pilotiem iesaistīties gaisa komercpārvadājumos līdz 65 gadu vecumam bez 
jebkādiem ierobežojumiem. 

Komisija cieši seko līdzi diskusijai, kas šobrīd notiek Starptautiskās Civilās aviācijas 
organizācijas līmenī, par iespējamiem grozījumiem noteikumos attiecībā uz pilotu vecuma 
ierobežojumiem, lai ļautu abiem pilotiem daudzpilotu lidojumos būt vecumā no 60 līdz 
65 gadiem. Ja pašreizējās diskusijas Starptautiskajā Civilās aviācijas organizācijā novedīs pie 
izmaiņām noteikumos, Komisija varētu apsvērt pašreizējās regulas grozīšanu. Tomēr tas 
neietekmē lūgumraksta iesniedzēja situāciju.
Attiecībā uz nediskriminācijas noteikumiem Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 
2000/78/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu par vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un 
profesiju jautājumos2, nosaka tiesisko regulējumu, lai apkarotu diskrimināciju reliģijas vai 
uzskatu, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ saistībā ar nodarbinātību un 
profesiju. Tomēr saskaņā ar šīs direktīvas 6. pantu atšķirīga attieksme ir pieņemama, ja tā ir 
objektīvi un pamatoti attaisnojama ar tiesisku mērķi, tostarp likumīgiem nodarbinātības 
politikas, darba tirgus un profesionālās izglītības mērķiem, un ja šā mērķa sasniegšanas
līdzekļi ir atbilstīgi un vajadzīgi.
Šajā konkrētajā gadījumā pilotu obligātā pensionēšanās vecuma noteikšana ir pamatota ar 
nepieciešamību nodrošināt gaisa satiksmes drošību, kā arī pašu pilotu drošību un veselību. 
Turklāt šie pasākumi ir nepieciešami, lai saskaņotu ES tiesību aktus ar starptautiskajiem 
standartiem. Tāpat tie ir samērīgi, jo neaizliedz pilotiem turpināt karjeru citās gaisa 
pārvadājumu kategorijās. Turklāt Eiropas Savienības Tiesa nesenajā nolēmumā Prigge lietā 
(C-447/09, 2011. gada 13. septembrī) nav apstrīdējusi ierobežojumus pilotu iespējai turpināt 
karjeru, sasniedzot 60 gadu vecumu, kā tas šobrīd ir noteikts starptautiskajos šīs jomas tiesību 
aktos. Šajā konkrētajā lietā tika atzīts, ka Vācijas koplīgums ir pretrunā ar ES tiesību aktiem 
un tas nav samērīgs, jo, pamatojoties uz iepriekš minētajiem starptautiskajiem standartiem, 
nebija nepieciešams aizliegt pilotiem veikt lidojumus pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas, bet 
bija jāņem vērā valsts tiesību aktos noteiktie ierobežojumi. 
Regulā (ES) Nr. 1178/2011 noteiktie pilotu vecuma ierobežojumi nav diskriminējoši, jo tie 

                                               
1 OV L 79/1, 19.03.2008.
2 Oficiālais Vēstnesis L 303, 2.12.2000., 16.–22. lpp., pieejams:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
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balstās uz drošības apsvērumiem un ir saskaņā ar Starptautiskās Civilās aviācijas 
organizācijas standartiem un ieteikumiem. Šajā regulā jau ir iekļauti konkrēti atvieglojumi, 
kas ļauj pilotiem turpināt veikt lidojumus gaisa komercpārvadājumos līdz 65 gadu vecumam.”


