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Temats: Lūgumraksts Nr. 1313/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
David Cavill, par Britu suņu audzētāju kluba iespējamo diskrimināciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta jaunos suņu izstāžu tiesnešu licencēšanas noteikumus, 
kurus pagājušo trīs gadu laikā ieviesa Britu suņu audzētāju klubs. Saskaņā ar šiem 
noteikumiem tiesnešiem, kuri pārsnieguši 75 gadu vecumu, nepagarina šķirnes suņu 
audzēšanas licences, izņemot tos suņus, uz kuriem šīs licences attiecas. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka šāda situācija ir pretrunā ar Padomes Direktīvu 2000/78/EK, ar ko 
nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, un tādēļ lūdz 
Eiropas Parlamentu ķerties pie šīs lietas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 5. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta jaunos suņu izstāžu tiesnešu licencēšanas noteikumus, 
kurus pēdējo trīs gadu laikā ieviesa Britu suņu audzētāju klubs. Saskaņā ar šiem noteikumiem 
tiesnešiem pēc 75 gadu var nepagarināt šķirnes suņu audzēšanas licences, izņemot tos suņus, 
uz kuriem šīs licences attiecas. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir diskriminācija uz 
vecuma pamata.
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PE421.495v01-00 2/2 CM\777561LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Direktīva 2000/78/EK nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un 
profesiju. Diskriminācija tiek konstatēta uz vecuma, invaliditātes, dzimumorientācijas un 
reliģijas vai pārliecības pamata. 

Saskaņā ar direktīvu diskriminācijas aizlieguma principam, kura pamatā ir vecums, ir jāparedz 
daži ierobežojumi. Direktīvas 4. pants, piemēram, nosaka, ka dalībvalstis var paredzēt, ka 
dažāda attieksme, kuras pamatā ir, piemēram, vecums, neveido diskrimināciju, ja attiecīgo 
profesionālo darbību būtības dēļ vai tajā sakarā, kurā tās veic, no šādas īpašības izriet īsta un 
izšķirīga prasība attiecībā uz profesiju. Šai prasībai jābūt ar noteikumu, ka mērķis ir likumīgs 
un prasība ir proporcionāla.

Turklāt direktīvas 6. pants nosaka, ka dalībvalstis var paredzēt, ka dažāda attieksme, kuras 
pamatā ir vecums, neveido diskrimināciju, ja attiecīgās valsts tiesību kontekstā tā ir objektīvi 
un saprātīgi attaisnota ar likumīgu mērķi. Taču tas nozīmē, ka šā mērķa sasniegšanas 
līdzekļiem ir jābūt atbilstīgiem un vajadzīgiem.

Kopienas tiesību aktos direktīvas ir adresētas dalībvalstīm, nevis individuālām personām. 
Tādēļ atbilstošs veids, lai persona aizstāvētu savas tiesības, ja tā uzskata, ka ir tikusi 
diskriminēta, ir sazināties ar valsts iestādēm, ieskaitot valsts tiesas. Dalībvalstis ir atbildīgas 
par to, lai tiktu nodrošināta pareiza un efektīva Kopienas tiesību aktu īstenošana valstu 
tiesiskajā regulējumā. Komisija kā Līgumu uzraudzītāja cieši uzrauga Kopienas tiesību aktu 
īstenošanu valstu līmenī un veic nepieciešamos pasākumus, kā to paredz EK tiesību akti, ja 
dalībvalstīs tiek konstatēti tiesību aktu pārkāpumi.

Tomēr, ja transponēšana ir pareiza, tas nozīmē, ka principā persona ierosina tiesvedību, kā to 
paredz valsts tiesību akti, un apstrīd iespējamos pārkāpumus, pirms tie nonāk valstu tiesās. 
Direktīvu piemērošanas kontrole individuālos gadījumos ir valstu jurisdikcijā, kas noskaidro, 
vai pilsoņa tiesības ir atbilstoši ievērotas.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegtajiem faktiem, šajā jautājumā nav saskatāms 
Kopienas tiesību aktu pārkāpums attiecībā uz dalībvalsts rīcību. Šis jautājums attiecas uz divu 
privātu organizāciju attiecībām, un vislabāk šādus jautājumus ir iesniegt Pirmās instances 
valsts tiesām. Ja interpretācijas jautājums, kas skar Kopienas tiesību aktu interpretāciju, ir 
ierosināts pirms valsts tiesas vai tribunāla, tad valsts tiesa vai tribunāls var lūgt Eiropas 
Kopienu Tiesai izteikt viedokli saskaņā ar EKL 234. pantu.


