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Tárgy: David Cavill brit állampolgár által benyújtott 1313/2007. számú petíció a Brit 
Kutyatenyésztők Egyesülete (British Kennel Club) által állítólagosan 
alkalmazott, életkor alapján történő megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója leírja a Brit Kutyatenyésztők Egyesülete által az elmúlt három évben a 
kutyakiállítások bíráinak engedélyezésére vonatkozóan bevezetett új szabályokat. E szabályok 
értelmében a 75. életévüket betöltött bírák engedélyét nem terjeszthetik ki olyan 
kutyafajtákra, amelyekre az engedély eredetileg nem vonatkozik. A petíció benyújtója szerint 
ez a helyzet ellentétes a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv 
rendelkezéseivel, ezért kéri az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció

A petíció benyújtója ismerteti a Brit Kutyatenyésztők Egyesülete által az elmúlt három évben 
a kutyakiállítások bíráinak engedélyezésére vonatkozóan bevezetett új szabályokat. E 
szabályok értelmében a 75. életévüket betöltött bírák engedélyét nem terjeszthetik ki olyan 
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kutyafajtákra, amelyekre az engedély eredetileg nem vonatkozik. A petíció benyújtója szerint 
ez életkor alapján történő megkülönböztetésnek minősül.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A 2000/78/EK irányelv létrehozza a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
egyenlő bánásmód általános kereteit. Az irányelv a valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos 
megkülönböztetéssel foglalkozik. 

Az irányelv értelmében az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmára bizonyos 
korlátozások vonatkozhatnak. Például az irányelv 4. cikke megállapítja, hogy a tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy az életkor alapján történő megkülönböztetés nem jelent hátrányos 
megkülönböztetést abban az esetben, ha az érintett foglalkozási tevékenység jellege vagy 
végrehajtásának feltételrendszere miatt az ilyen jellemző valódi és meghatározó foglalkozási 
követelményt kíván meg. Mindazonáltal a célnak jogszerűnek, a követelménynek pedig
arányosnak kell lennie.

Ezenfelül az irányelv 6. cikke megállapítja, hogy a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az 
életkoron alapuló eltérő bánásmód nem jelent hátrányos megkülönböztetést, ha – a nemzeti 
jog keretein belül – egy törvényes cél által objektíven és ésszerűen igazolt. Mindazonáltal e 
cél elérésére szolgáló eszközöknek megfelelőnek és szükségesnek kell lenniük.

A közösségi jogban az irányelvek címzettjei a tagállamok, nem pedig a magánszemélyek. 
Következésképpen amennyiben egy magánszemély úgy gondolja, hogy vele szemben
hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak, jogai megvédésének az a szokásos módja, hogy
felveszik a kapcsolatot a nemzeti intézményekkel, köztük a nemzeti bíróságokkal. A 
tagállamok felelősek a közösségi jogszabályoknak a nemzeti jogrendjükbe történő pontos és 
hatékony átültetéséért. A Szerződések őreként a Bizottság szigorúan ellenőrzi a közösségi jog 
nemzeti szintű végrehajtását és megteszi az EK-Szerződés által előírt szükséges 
intézkedéseket abban az esetben, ha a tagállamokról kiderül, hogy megsértik a közösségi 
jogot. 

Ha már egyszer az átültetés pontos, elvben a magánszemély feladata, hogy a nemzeti jogban 
előírt bírósági eljárást elindítsa és a nemzeti bíróságok előtt kifogásolja az esetleges
sérelmeket. Az irányelvek egyedi esetekre való alkalmazásának ellenőrzése elvben a nemzeti 
joghatóságok feladata, amelyek hatáskörrel rendelkeznek annak megvizsgálásához, hogy a 
polgárok jogait kellőképpen tiszteletben tartják-e.

Következtetés

A petíció benyújtója által előterjesztett tények alapján úgy tűnik, hogy az ügyben érintett 
tagállamnak nem róható fel a közösségi jog megsértése. Az ügy magánjogi szervezetek
közötti kapcsolatotokat érint, és az ilyen kérdésekkel mindenekelőtt a nemzeti bíróságok 
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foglalkoznak a legmegfelelőbben. Ha azonban a közösségi jog értelmezésével kapcsolatos 
értelmezési kérdés kerül nemzeti bíróságok vagy törvényszékek elé, az érintett bíróság vagy 
törvényszék kérheti az Európai Bíróságot, hogy az EK-Szerződés 234. cikkének megfelelően 
hozzon döntést.


