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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1313/2007 af David Cavill, britisk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling på grundlag af alder i den britiske "Kennel Club"

1. Sammendrag

Andrageren redegør for de nye bestemmelser, den britiske "Kennel Club" i de seneste tre år 
har anvendt i forbindelse med autorisering af hundedommere. I henhold til disse 
bestemmelser kan hundedommere over 75 år ikke få udvidet deres autorisation til at gælde 
andre racegrupper end dem, de allerede har autorisation til. Andrageren mener, at dette 
forhold er i strid med bestemmelserne i Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, og han 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet

Andrageren beskriver de nye regler, som den britiske "Kennel Club" har indført i løbet af de 
forgangne tre år om autorisering af dommere på hundeudstillinger. I henhold til disse regler 
kan dommere over 75 år ikke få deres autorisation udvidet til at omfatte andre racer end dem, 
autorisationen allerede gælder. Han betragter dette som aldersbaseret diskrimination.

Kommissionens bemærkninger
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I direktiv 2000/78/EF fastsættes generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv. Grundlaget for diskrimination omfatter religion eller tro, 
handicap, alder og seksuel orientering.

Princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder kan imidlertid være forbundet 
med visse restriktioner i henhold til direktivet. I direktivets artikel 4 fastslås det f.eks., at 
medlemsstaterne kan bestemme, at ulige behandling, f.eks. på grund af alder, ikke udgør 
forskelsbehandling, hvis en sådan behandling som følge af de pågældende specifikke 
erhvervsmæssige aktiviteters art eller den sammenhæng, den indgår i, udgør et reelt og 
afgørende erhvervsmæssigt krav. Dette mål skal imidlertid være legitimt og kravet 
proportionalt.

Desuden fremgår det af direktivets artikel 6, at medlemsstaterne kan bestemme, at ulige 
behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt 
begrundet i et legitimt formål i den nationale lovgivning. Midlerne til at opnå målet skal dog 
være hensigtsmæssige og nødvendige.

I fællesskabslovgivningen rettes direktiver til medlemsstater, ikke til enkeltpersoner. Den 
almindelige måde, hvorpå en person kan forsvare sine rettigheder, hvis vedkommende mener, 
at han eller hun har været udsat for forskelsbehandling, er derfor at henvende sig til de 
nationale institutioner, herunder de nationale domstole. Medlemsstaterne er faktisk ansvarlige 
for at sikre en korrekt og effektiv gennemførelse af fællesskabslovgivningen i deres nationale 
retsorden. Kommissionen fører som traktaternes vogter nøje tilsyn med gennemførelsen af 
fællesskabslovgivningen på nationalt plan og tager de nødvendige foranstaltninger i henhold 
til EF-traktaten, hvis medlemsstaterne handler i strid med fællesskabslovgivningen.

Når først omsætningen er gennemført korrekt, er det imidlertid i princippet op til den enkelte 
at indlede retslige procedurer i henhold til national lovgivning og at indbringe en eventuel 
lovovertrædelse for de nationale domstole. Kontrollen med gennemførelse af direktiverne i 
enkeltstående sager skal i princippet foretages af de nationale retsinstanser, som har beføjelse 
til at kontrollere, at borgernes rettigheder respekteres på behørig vis.

Konklusion

Med udgangspunkt i de forhold, som andrageren har fremlagt, synes der ikke at foreligge 
nogen overtrædelse af fællesskabslovgivningen fra medlemsstatens side i denne sag.  Sagen 
vedrører forhold mellem private enheder, og spørgsmål af denne type behandles bedst af en 
national domstol i første instans. Men hvis der rejses et fortolkningsspørgsmål vedrørende 
fortolkning af fællesskabsretten ved de nationale domstole eller retter, kan den pågældende 
domstol eller ret i henhold til EF-traktatens artikel 234 anmode EF-Domstolen om at træffe en 
præjudiciel afgørelse."


