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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0039/2012, adresată de Klaus Gummert, de cetățenie germană, privind 
pensionarea forțată a piloților profesioniști la vârsta minimă de 60 de ani

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, în urma adoptării Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei de 
stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant 
din aviația civilă piloții profesioniști cu vârsta de peste 60 de ani vor fi obligați să devină 
șomeri. Petiționarul este de părere că regulamentul este discriminatoriu și cauzează sărăcie, 
ținându-se seama, în special, de faptul că vârsta minimă de pensionare va fi în curând de 67 de 
ani. Petiționarul solicită o derogare de la regulamentul în cauză, care să permită piloților cu 
vârsta de peste 60 de ani să își practice profesia până la vârsta de 65 de ani în interiorul 
spațiului aerian național. Petiționarul, în vârstă de 62 de ani și viitoare victimă a 
regulamentului, solicită ajutorul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Limitarea vârstei piloților se bazează pe motive de siguranță. Norma generală internațională 
este stabilită de OACI și limitează vârsta de pensionare la 60 de ani pentru transportul aerian 
comercial. Un pilot de avion sau elicopter poate continua să piloteze în cadrul aviației 
comerciale după vârsta de 60 de ani, cu condiția să fie însoțit de un copilot cu vârsta sub 60 de 
ani. În prezent nu există derogări naționale de la normele UE privind limitele de vârstă pentru 
piloți.
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În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/20081, operarea tuturor categoriilor de 
aeronave face obiectul unor cerințe esențiale definite și este cuprinsă în normele de punere în 
aplicare adoptate de Comisie în conformitate cu procedura de reglementare cu control în 
cadrul comitologiei cu drept de control din partea Parlamentului European. În conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 216/2008, asemenea norme de punere în aplicare trebuie să ținăm 
seama în mod corespunzător de dispozițiile Convenției de la Chicago din 1944 de creare a 
Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI). În domeniul acordării permiselor de pilot, 
dispozițiile OACI stabilesc restrângerea privilegiilor piloților care au atins vârsta de 60 de ani 
și desfășoară activități de transport aerian comercial. Aceste norme, bazate pe considerente de 
siguranță aeriană, conferă piloților posibilitatea de a pilota până la vârsta de 65 de ani, dar 
numai în prezența unui copilot cu vârsta sub 60 de ani. 

Normele pentru deținătorii de permis care pilotează o aeronavă (în scopuri comerciale), alta 
decât un aeroplan sau un elicopter, sunt întrucâtva mai permisive. Aceste norme reprezintă o 
consecință a practicilor din numeroase state membre și se bazează pe principiul 
proporționalității. Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, care a devenit aplicabil la 8 aprilie 2012, 
permite piloților să desfășoare activități în cadrul transportului aerian comercial până la vârsta 
de 65 de ani fără nicio restricție. 

Comisie urmărește îndeaproape dezbaterile aflate în desfășurare în cadrul OACI privind 
eventuala modificare a dispozițiilor referitoare la limita de vârstă pentru piloți, în scopul de a 
permite ca ambii piloți care participă la operațiunile cu echipaj multiplu să aibă vârsta 
cuprinsă între 60 și 65 de ani. În cazul în care dezbaterile actuale din cadrul OACI vor 
conduce la modificarea normelor, Comisia ar putea lua în considerare modificarea 
regulamentului actual. Cu toate acestea, situația în care se află petiționarul nu va fi afectată.
În ceea ce privește normele împotriva discriminării, Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 
27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce 
privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă2 stabilește un cadru juridic pentru 
combaterea discriminării exercitate pe motiv de religie sau credință, dizabilitate, vârstă, 
orientare sexuală în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. Cu 
toate acestea, în conformitate cu articolul 6 din aceeași directivă, se admit unele diferențe de 
tratament dacă acestea sunt obiective și justificate rațional de un obiectiv legitim, inclusiv o 
politică de ocupare a forței de muncă legitimă, piața muncii și obiectivele instruirii 
vocaționale și dacă mijloacele de atingere a obiectivului respectiv sunt corespunzătoare și 
necesare.
În cazul de față, stabilirea unei vârste de pensionare obligatorii pentru piloți pare a fi 
justificată de nevoia de a garanta siguranța traficului aerian, precum și siguranța și sănătatea 
piloților înșiși. În plus, măsura este necesară pentru a adapta legislația UE la standardele 
internaționale. De asemenea, această normă pare a fi proporțională, întrucât nu îi împiedică pe 
piloți să își continue cariera în cadrul altor categorii de operațiuni de zbor. Mai mult, CJUE nu 
a contestat, în hotărârea sa recentă privind cauza Prigge (C-447/09, 13/09/2011), restricțiile 
asupra posibilității oferite piloților de a-și continua cariera după vârsta de 60 de ani, așa cum 
este prevăzut în prezent în legislația internațională în domeniu. În acest caz specific, s-a 
constatat că un acord colectiv german încalcă dreptul UE prin faptul că nu este proporțional, 
                                               
1 JO L 79/1, 19.03.2008.
2 Jurnalul Oficial L 303, 2.12.2000, p. 16-22, disponibil la
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:06:32000L0078:RO:PDF
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întrucât nu era necesar să se interzică piloților să piloteze după vârsta de 60 de ani, dincolo de 
restricțiile stabilite în temeiul dreptului național pe baza standardelor internaționale 
menționate mai sus.
Limitele de vârstă în cazul piloților, astfel cum au fost stabilite în Regulamentul (UE) nr. 
1178/2011, nu sunt discriminatorii, întrucât se bazează pe considerente de siguranță și 
corespund standardelor și recomandărilor OACI. Regulamentul în cauză conține deja anumite 
degrevări, întrucât permite piloților să piloteze în continuare în cadrul transportului aerian 
comercial până la vârsta de 65 de ani.


