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Θέμα: Αναφορά 1313/2007, του David Cavill, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διάκριση λόγω ηλικίας στον Βρετανικό Κυνολογικό Όμιλο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τους νέους κανόνες που θέσπισε ο Βρετανικός Κυνολογικός Όμιλος 
τα τρία τελευταία έτη σχετικά με τη χορήγηση αδειών σε κριτές διαγωνισμών για σκύλους. 
Σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες, οι κριτές ηλικίας άνω των 75 ετών δεν μπορούν να 
επεκτείνουν την άδειά τους ώστε να καλύπτει και άλλες ράτσες εκτός από εκείνες για τις 
οποίες ισχύει ήδη. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή αντίκειται στις διατάξεις της 
οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, και, ως εκ τούτου, καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξετάσει το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων περιγράφει τους νέους κανόνες που θέσπισε ο Βρετανικός Κυνολογικός Όμιλος 
τα τρία τελευταία έτη σχετικά με τη χορήγηση αδειών σε κριτές διαγωνισμών για σκύλους. 
Σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες, οι κριτές ηλικίας άνω των 75 ετών δεν μπορούν να 
επεκτείνουν την άδειά τους ώστε να καλύπτει και άλλες ράτσες εκτός από εκείνες για τις 
οποίες ισχύει ήδη. Ο αναφέρων θεωρεί ότι τούτο συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 
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Η οδηγία 2000/78/ΕΚ διαμορφώνει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία. Οι περιπτώσεις που καλύπτονται αφορούν διακρίσεις λόγω 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού. 

Σύμφωνα με την οδηγία, η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας ενδέχεται να 
υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. Το άρθρο 4 της οδηγίας, παραδείγματος χάριν, ορίζει 
ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η διαφορετική μεταχείριση που βασίζεται, 
λόγου χάρη, στην ηλικία δεν συνιστά διάκριση όταν, λόγω της φύσης των συγκεκριμένων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου διεξάγονται αυτές, ένα 
τέτοιο χαρακτηριστικό αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση. 
Εντούτοις, ο στόχος πρέπει να είναι θεμιτός και η προϋπόθεση να είναι ανάλογη.

Επιπλέον, το άρθρο 6 της οδηγίας ορίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι η 
λόγω ηλικίας διαφορετική μεταχείριση δεν συνιστά διάκριση εφόσον δικαιολογείται στο 
πλαίσιο του εθνικού δικαίου αντικειμενικά και λογικά από έναν θεμιτό στόχο. Ωστόσο, τα 
μέσα επίτευξης του στόχου αυτού πρέπει να είναι πρόσφορα και αναγκαία.

Στο κοινοτικό δίκαιο, οι οδηγίες απευθύνονται προς τα κράτη μέλη και όχι προς ιδιώτες. Ως 
εκ τούτου, η τυπική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένα άτομο για την υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων του, εφόσον θεωρεί ότι έχει υποστεί διάκριση, συνίσταται στο να 
απευθυνθεί στα εθνικά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων. 
Τα κράτη μέλη έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της 
κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική έννομη τάξη τους. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η 
Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε εθνικό 
επίπεδο και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, όπως τούτα προβλέπονται από τη Συνθήκη ΕΚ, 
σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος παραβαίνει το κοινοτικό δίκαιο. 

Εντούτοις, αφ’ ης στιγμής η εν λόγω μεταφορά πραγματοποιείται ορθώς, έγκειται στον 
ιδιώτη να κινήσει τις νομικές διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία και να 
προσφύγει κατά ενδεχόμενων παραβάσεων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Ο έλεγχος της 
εφαρμογής των οδηγιών σε μεμονωμένες περιπτώσεις εμπίπτει, καταρχήν, στη δικαιοδοσία 
των εθνικών δικαστηρίων, τα οποία είναι αρμόδια να διαπιστώνουν εάν τηρούνται ορθώς τα 
δικαιώματα των πολιτών.

Συμπέρασμα

Βάσει των γεγονότων που εκθέτει ο αναφέρων, δεν φαίνεται να υφίσταται παραβίαση του 
κοινοτικού δικαίου εκ μέρους του κράτους μέλους που εμπλέκεται στην προκειμένη 
περίπτωση. Το θέμα αφορά σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και, κατά συνέπεια, υποθέσεις αυτού του 
είδους εκδικάζονται καλύτερα σε πρώτο βαθμό από τα εθνικά δικαστήρια. Εντούτοις, τα 
εθνικά δικαστήρια, ενώπιον των οποίων ανακύπτει ζήτημα ερμηνείας του κοινοτικού δικαίου, 
δύνανται να παραπέμψουν το εν λόγω ζήτημα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για να αποφανθεί επ’ αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 234 της Συνθήκης ΕΚ.


