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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1313/2007, внесена от David Cavill, с британско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация по възрастов признак от страна 
на британския Kennel Club

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва новите правила, въведени от британския Kennel Club
през последните три години относно лицензирането на съдиите на киноложките 
изложби. Според тези правила съдиите над 75 г. нямат право да получат разширяване 
на обхвата на лиценза си, така че той да обхваща и други породи освен тези, за които 
този лиценз вече се отнася. Вносителят смята, че това положение е в разрез с 
разпоредбите на Директива 2000/78/EО на Съвета за създаване на основна рамка за 
равно третиране в областта на заетостта и професиите, и затова призовава Европейския 
парламент да разгледа този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията описва новите правила, въведени от британския Kennel Club
през последните три години относно лицензирането на съдиите на киноложките 
изложби. Според тези правила съдиите над 75 г. нямат право да получат разширяване 
на обхвата на лиценза си, така че той да обхваща и други породи освен тези, за които 
този лиценз вече се отнася. Според него това е дискриминация по възрастов признак.
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Коментари на Комисията относно петицията

С Директива 2000/78/ЕО се определя обща уредба за равно третиране в областта на 
заетостта и професиите. Директивата обхваща дискриминация, основана на религия 
или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Съгласно директивата, принципът на забрана за дискриминация въз основа на възраст 
има някои ограничения. Член 4 от директивата, например, постановява, че държавите-
членки могат да предвиждат, че разлика в третирането, основаваща се, например, на 
възраст, не представлява дискриминация, когато поради характера на съответните
професионални дейности или в контекста, в който те се упражняват, такава 
характеристика представлява основно и определящо професията изискване. Но целта 
следва да е законосъобразна, а изискването – пропорционално.

Освен това, в член 6 от директивата се определя, че държавите-членки могат да 
предвиждат, че разлики в третирането на основание възраст не представляват
дискриминация, ако в контекста на националното право те са обективно и обосновано 
оправдани от законосъобразна цел. Но средствата за постигане на тази цел следва да са 
подходящи и необходими.

В общностното право, директивите са насочени към държавите-членки, а не към 
отделните лица. Поради това нормалният ред, по който дадено лице може да защити 
своите права, когато счита, че е обект на дискриминация, е да се свърже с 
националните институции, включително националните съдилища. Държавите-членки 
са отговорни за осигуряване на правилно и ефективно прилагане на законодателството 
на Общността в тяхното национално законодателство. Като орган, който следи за 
спазване на европейските договори, Комисията следи отблизо прилагането на правото 
на Общността на национално ниво и предприема необходимите мерки, съгласно 
Договора за ЕО, когато установи, че дадена държава-членка е нарушила общностното 
право.

Но след като транспонирането е извършено правилно, в общия случай отделните лица 
могат да образуват съдебни производства съгласно реда, определен в националното им 
право, и да оспорват предполагаеми нарушения пред националните съдилища. По 
принцип, осъществяването на контрол върху приложението на директивите спрямо
конкретен случай е задача на националните органи на съдебната власт, които имат 
правомощие да защитават правата на гражданите.

Заключение

Въз основа на представените от вносителя факти, не може да бъде установено 
нарушаване на общностното право по вина на държавата-членка, свързана със случая. 
Въпросът е свързан с отношенията между частни лица и на първа инстанция тези 
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въпроси се разрешават от националните съдилища. Но ако пред националните 
съдилища или трибунали бъде повдигнат въпрос, свързан с тълкуването на 
общностното право, тогава съдът или трибуналът могат да се обърнат към Съда на 
Европейските общности, който да се произнесе преюдициално съгласно член 234 от 
Договора за ЕО.


