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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kuvaa koiranäyttelytuomareiden luvansaantia koskevia uusia sääntöjä, 
jotka on otettu käyttöön Yhdistyneen kuningaskunnan kennelliitossa kolmen viime vuoden 
aikana. Sääntöjen mukaan yli 75-vuotiaiden tuomareiden lupien soveltamisalaa ei voida 
laajentaa kattamaan muita rotuja kuin ne, joita ne jo koskevat. Vetoomuksen esittäjä katsoo, 
että tilanne on ristiriidassa yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista puitteista 
annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY säännösten kanssa, ja kehottaa tästä syystä 
Euroopan parlamenttia ottamaan asian esille.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä kuvaa koiranäyttelytuomareiden luvansaantia koskevia uusia sääntöjä, 
jotka on otettu käyttöön Yhdistyneen kuningaskunnan kennelliitossa kolmen viime vuoden 
aikana. Sääntöjen mukaan yli 75-vuotiaiden tuomareiden lupia ei voida laajentaa kattamaan 
muita rotuja kuin ne, joita ne jo koskevat. Hän uskoo, että kyse on ikään perustuvasta 
syrjinnästä.
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Komission huomautukset vetoomuksesta 

Neuvoston direktiivissä 2000/78/EY säädetään yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa 
koskevista yleisistä puitteista. Siinä säädetään syrjinnästä, joka perustuu uskontoon tai
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen. 

Direktiivin mukaan ikään perustuvan syrjinnän kieltävään periaatteeseen voi olla joitakin 
rajoituksia. Esimerkiksi direktiivin 4 artiklan nojalla jäsenvaltiot voivat säätää, että erilainen 
kohtelu, joka perustuu esimerkiksi ikään, ei ole syrjintää, jos tiettyjen työtehtävien luonteen 
tai niiden yhteyksien vuoksi, joissa tehtävät suoritetaan, kyseinen ominaisuus on todellinen ja 
ratkaiseva työhön liittyvä ominaisuus. Tämän tavoitteen on kuitenkin oltava oikeutettu ja 
vaatimuksen oikeasuhteinen.

Lisäksi direktiivin 6 artiklan nojalla jäsenvaltiot voivat säätää, että ikään perustuvaa erilaista 
kohtelua ei pidetä syrjintänä, jos sillä on kansallisen lainsäädännön puitteissa objektiivisesti ja 
asianmukaisesti perusteltu oikeutettu tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi käytettyjen keinojen 
on edelleen oltava asianmukaisia ja tarpeellisia.

Yhteisön lainsäädännössä direktiivit on kohdistettu jäsenvaltioille, ei yksittäisille henkilöille. 
Tästä syystä tavallinen kanava, jota kautta henkilö voi puolustaa oikeuksiaan, jos uskoo 
joutuneensä syrjinnän kohteeksi, on kääntyä kansallisten instituutioiden, kuten kansallisen 
tuomioistuimen puoleen. Jäsenvaltiot vastaavat yhteisön lainsäädännön asianmukaisesta ja 
tehokkaasta täytäntöönpanosta kansallisessa oikeusjärjestyksessä. Perustamissopimusten 
valvojana komissio seuraa tiiviisti yhteisön lainsäädännön kansallista täytäntöönpanoa ja 
toteuttaa tarvittavat EY:n perustamissopimuksessa esitetyt toimenpiteet, jos jäsenvaltiot 
syyllistyvät yhteisön oikeuden rikkomiseen. 

Kun yhteisön lainsäädäntö on asianmukaisesti saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
yksilön on kuitenkin periaatteessa käynnistettävä oikeudellinen menettely kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja saatettava mahdolliset rikkomukset kansallisen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Direktiivien soveltamisen valvonta yksittäisissä tapauksissa on periaatteessa 
kansallisten tuomioistuinten tehtävä. Niillä on valtuudet valvoa, että kansalaisoikeuksia 
kunnioitetaan.

Johtopäätös

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella jäsenvaltio ei näytä millään tavalla 
rikkoneen yhteisön oikeutta tässä asiassa. Tapaus koskee yksityisten toimijoiden välisiä 
suhteita ja sellaiset kysymykset käsitellään ensisijaisesti parhaiten kansallisessa 
tuomioistuimessa. Jos kuitenkin kansallisessa tuomioistuimessa herää kysymys yhteisön 
lainsäädännön tulkinnasta, kyseinen tuomioistuin voi pyytää Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimelta päätöstä EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan mukaisesti. 
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