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Przedmiot: Petycja 0039/2012, którą złożył Klaus Gummert (Niemcy) w sprawie 
przymusowego odchodzenia z pracy pilotów w zarobkowym transporcie 
lotniczym po ukończeniu 60 roku życia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 ustanawiające 
wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie 
cywilnym oznacza dla pilotów w zarobkowym transporcie lotniczym, którzy przekroczyli 
60 rok życia, konieczność przejścia na bezrobocie. Składający petycję ocenia, 
że rozporządzenie jest dyskryminujące i prowadzi do ubóstwa, tym bardziej, że wiek 
emerytalny wyniesie niedługo 67 lat. Składający petycję domaga się ustanowienia wyjątku od 
stosowania rozporządzenia, tak aby piloci powyżej 60 roku życia mogli jeszcze do osiągnięcia 
65 roku życia wykonywać swój zawód w ramach własnej krajowej przestrzeni powietrznej. 
Składający petycję, który ma 62 lata i stanie się ofiarą rozporządzenia, zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Ograniczenie wieku pilotów spowodowane jest względami bezpieczeństwa. Ogólny przepis 
międzynarodowy ustanowiony przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO) ogranicza ten wiek do 60 lat życia w przypadku zarobkowych przewozów lotniczych. 
Pilot samolotu lub śmigłowca może kontynuować loty zarobkowe po ukończeniu 60 lat życia 
pod warunkiem, że obecny jest drugi pilot w wieku poniżej 60 lat. W chwili obecnej nie 
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istnieją krajowe odstępstwa od przepisów UE dotyczących ograniczeń wiekowych dla 
pilotów.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 216/20081 operacje dotyczące wszystkich rodzajów 
statków powietrznych podlegają określonym zasadniczym wymaganiom i są objęte 
przepisami wykonawczymi przyjętymi przez Komisję zgodnie z regulacyjną procedurą 
komitetową połączoną z prawem kontroli Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) 216/2008 w takich przepisach wykonawczych należy odpowiednio 
uwzględnić odnośne przepisy Konwencji chicagowskiej z 1944 r., na mocy której utworzono 
Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W zakresie licencjonowania 
pilotów przepisy ICAO zalecają ograniczenie przywilejów pilotów, którzy ukończyli 60 lat, 
podczas wykonywania operacji dotyczących zarobkowych przewozów lotniczych. Przepisy 
te, oparte na względach bezpieczeństwa, przewidują możliwość kontynuowania lotów przez 
pilota w wieku do 65 lat, ale tylko w obecności drugiego pilota, który nie ukończył 60 lat 
życia. 

Przepisy dotyczące posiadaczy licencji, którzy pilotują statek powietrzny inny niż samolot 
czy śmigłowiec (w celach komercyjnych), są nieco mniej restrykcyjne. Wynika to praktyki 
przyjętej w szeregu państw członkowskich i opiera się na zasadzie proporcjonalności. 
Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011, które zaczęło obowiązywać w dniu 8 kwietnia 2012 r., 
pozwala tym pilotom bez żadnych ograniczeń na branie udziału w lotniczych przewozach 
handlowych aż do ukończenia wieku 65 lat. 

Komisja uważnie śledzi toczące się w ramach ICAO dyskusje na temat ewentualnej zmiany 
przepisów dotyczących ograniczeń wiekowych dla pilotów, tak aby w przypadku operacji z 
załogą wieloosobową umożliwić obu pilotom należenie do przedziału wiekowego od 60 do 65 
lat. Jeżeli obecne dyskusje prowadzone w ramach ICAO spowodują zmianę przepisów, 
Komisja może rozważyć zmianę obecnie obowiązującego rozporządzenia. Pozostaje to jednak 
bez wpływu na sytuację składającego petycję.
W odniesieniu do zasad niedyskryminacji dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 
2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i 
pracy2 wyznacza ogólne ramy prawne dla walki z dyskryminacją ze względu na religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia 
i pracy. Jednakże zgodnie z art. 6 tejże dyrektywy dopuszczalne są pewne różnice w 
traktowaniu, jeżeli są one obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami 
celem, w szczególności celami polityki zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia zawodowego, i 
jeżeli środki mające służyć realizacji tego celu są właściwe i konieczne.
W przedmiotowym przypadku ustanowienie obowiązkowego wieku emerytalnego dla pilotów 
wydaje się być uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego, a 
także bezpieczeństwa i zdrowia samych pilotów. Ponadto środek ten jest niezbędny w celu 
dostosowania przepisów UE do norm międzynarodowych. Wydaje się on również 
proporcjonalny, ponieważ nie uniemożliwia pilotom kontynuowania kariery zawodowej w 

                                               
1 Dz.U. L79/1 z 19.03.2008.

2 Dziennik Urzędowy L 303 z 2.12.2000, s. 16–22, dostępna na stronie
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
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innych kategoriach operacji lotniczych. Ponadto w niedawnym orzeczeniu w sprawie Prigge 
(C-447/09, 13/09/2011) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zakwestionował 
ograniczania możliwości kontynuowania przez pilotów kariery zawodowej po ukończeniu 60 
lat życia, jak obecnie określają obowiązujące w tym zakresie przepisy międzynarodowe. W 
tym konkretnym przypadku niemiecki układ zbiorowy został uznany za sprzeczny z 
przepisami UE z uwagi na brak proporcjonalności, gdyż nie było potrzeby zakazywania 
pilotom wykonywania lotów po ukończeniu 60 lat życia ponad te ograniczenia, które zostały 
ustanowione na mocy prawa krajowego na podstawie wyżej wymienionych norm 
międzynarodowych.
Ograniczenia wieku pilotów określone w rozporządzeniu (UE) nr 1178/2011 nie są 
dyskryminujące, ponieważ są one podyktowane względami bezpieczeństwa, i są zgodne z 
normami i zaleceniami określonymi przez ICAO. Niniejsze rozporządzenie już w pewnym 
stopniu zmniejsza wymogi, umożliwiając pilotowi kontynuowanie lotniczych przewozów 
handlowych aż do ukończenia 65 lat życia.


