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Suġġett: Petizzjoni 0039/2012  imressqa minn Klaus Gummert, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar ir-riżenja sfurzata tal-piloti kummerċjali mill-età ta’ 60 
sena

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta li r-Regolament (UE) Nru 1178/2011 tal-Kummissjoni li 
jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani 
tal-avjazzjoni ċivili jfisser, għall-piloti kummerċjali li għandhom aktar minn 60 sena, li huma 
jkunu obbligati li jiġu qiegħda. Il-petizzjonant iqis li r-Regolament huwa diskriminatorju u 
jwassal għall-faqar, speċjalment minħabba li l-età tal-irtirar se tiġi dalwaqt stabbilita għal 67 
sena. Il-petizzjonant jitlob eċċezzjoni għal dan ir-Regolament, b’mod li l-bdoti li għandhom 
aktar minn 60 sena jkunu jistgħu jipprattikaw il-professjoni tagħhom fl-ispazju tal-ajru 
nazzjonali sa 65 sena. Il-petizzjonant, li għandu 62 sena u se jkun vittma tar-Regolament, 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jgħinu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Awwissu 2012.

Il-limitazzjoni fuq l-età tal-piloti hija bbażata fuq kunsiderazzjonijiet ta' sikurezza. Ir-regola 
internazzjonali ġenerali hija stipulata mill-ICAO u tillimita l-età sa 60 sena għat-trasport tal-
ajru kummerċjali. Pilota tal-ajruplani jew tal-ħelikopters jista' jkompli jtir kummerċjalment 
wara s-60 sena dment li jkun hemm kopilota preżenti li jkun taħt is-60 sena. Bħalissa m'hemm 
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l-ebda derogazzjonijiet nazzjonali mir-regoli tal-UE fir-rigward tal-limitazzjonijiet fuq l-età 
għall-piloti.

Skont ir-Regolament (KE) Nru 216/20081, l-operazzjonijiet tal-kategoriji kollha tal-ajruplani 
huma suġġetti għal rekwiżiti essenzjali definiti u huma koperti minn regoli implimentattivi 
adottati mill-Kummissjoni skont il-proċedura komitoloġika regolatorja bid-dritt tal-iskrutinju 
tal-Parlament Ewropew. Skont ir-Regolament (KE) 216/2008, dawn ir-regoli implimentattivi 
jeħtieġ li jqisu kif xieraq id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Konvenzjoni ta' Chicago tal-1944 li 
ħolqot l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO). Fil-qasam tal-liċenzjar 
tal-piloti, id-dispożizzjonijiet tal-ICAO jipprevedu t-tnaqqis tal-privileġġi tal-piloti li jkunu 
laħqu s-60 sena meta dawn ikunu jaħdmu f'operazzjonijiet ta' trasport bl-ajru kummerċjali. 
Dawn ir-regoli, ibbażati fuq kunsiderazzjonijiet ta' sikurezza, jipprovdu l-possibilità li l-piloti 
jibqgħu jtiru sal-età ta' 65, iżda biss fil-preżenza ta' kopilota b'età ta' anqas minn 60 sena. 

Ir-regoli għad-detenturi tal-liċenzji li jtajru inġenji tal-ajru apparti l-ajruplani u l-ħelikopters 
(għal finijiet kummerċjali) huma anqas stretti. Din hija l-prattika f'diversi Stati Membri u hija 
bbażata fuq il-priċnipju tal-proporzjonalità. Ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011, li daħal fis-
seħħ fit-8 ta' April 2012, jippermetti lil dawn il-piloti jibqgħu joperaw fit-trasport tal-ajru 
kummerċjali sal-età ta' 65 sena mingħajr ebda restrizzjoni. 

Il-Kummissjoni qed issegwi mill-qrib id-diskussjoniiet li għaddejjin fil-qafas tal-ICAO dwar 
il-modifiki li jista' jkun hemm tad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-limiti tal-età għall-piloti 
sabiex jippermettu liż-żewġ piloti f'operazzjonijiet ta' aktar minn pilota wieħed ikunu fil-faxxa 
tal-età ta' bejn is-60 u l-65 sena. Jekk id-diskussjonijiet attwali fi ħdan l-ICAO jirriżultaw 
f'tibdil fir-regoli, il-Kummissjoni tista' tikkunsidra li temenda r-Regolament attwali. 
Madankollu, dan ma jaffettwax is-sitwazzjoni tal-petizzjonant.
Fir-rigward tar-regoli kontra d-diskriminazzjoni, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 
ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u 
fix-xogħol2, tistabbilixxi qafas legali għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni abbażi ta' reliġjon 
jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali fir-rigward tal-impjieg u tal-
okkupazzjoni. Madankollu, skont l-Artikolu 6 tal-istess Direttiva, xi ftit differenzi fi-
trattament huma ammissibbli jekk dawn ikunu ġsutifikati b'mod oġġettiv u raġonevoli minn 
għan leġittimu, inkluża politika leġittima tal-impjieg, suq tax-xogħol u objettivi tat-taħriġ 
vokazzjonali, u jekk il-mezzi biex jintlaħaq dak il-għan ikunu xierqa u meħtieġa.
Fil-każ preżenti, l-iffissar ta' età ta' rtirar obbligatorja għall-piloti tidher li hija ġġustifikata bil-
ħtieġa li tiġi żgurata s-sikurezza tat-traffiku tal-ajru kif ukoll is-sikurezza u s-saħħa tal-piloti 
nfushom. Barra minn hekk, il-miżura hija meħtieġa sabiex tallinja l-leġiżlazzjoni tal-UE mal-
istandards internazzjonali. Jidher ukoll li l-miżura hija proporzjonali peress li hija ma 
twaqqafx lill-piloti milli jkomplu l-karrieri tagħhom f'kategoriji oħra ta' operazzjonijiet tal-
ajru. Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fid-deċiżjoni Prigge riċenti 
tagħha (C-447/09, 13/09/2011),  ma esprimitx dubji dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-possibilità li 
l-piloti jkomplu bil-karriera tagħhom wara l-età ta' 60 sena, kif attwalment stipulat mil-
leġiżlazzjoni internazzjonali fil-qasam. F'dak il-każ partikulari, ftehim kollettiv Ġermaniż 
kien iddikjarat li jmur kontra l-liġi tal-UE minħabba li kien sproporzjonat, peress li ma kienx 
                                               
1 ĠU, L79/1, 19.03.2008.
2 Ġurnal Uffiċjali L 303, 2.12.2000, p. 16–22, disponibbli fuq:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
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jeħtieġ li jipprojbixxi lill-piloti milli jtiru wara l-età ta' 60 sena lil hinn mir-restrizzjonijiet 
stipulati skont il-liġi nazzjonali abbażi tal-istandards internazzjonali msemmija hawn fuq.
Il-limiti fuq l-età tal-piloti kif stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1178/2011 mhumiex 
diskriminatorji minħabba li huma bbażati fuq kunsiderazzjonijiet ta' sikurezza, u huma 
konformi mal-istandards u r-rakkomandazzjonijiet previsti mill-ICAO. Dan ir-Regolament 
diġà fih ċerti dispensi li jippermettu pilota li jkompli jopera fit-trasport bl-ajru kummerċjali 
sal-età ta' 65 sena.


