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Dotyczy: Petycji 1313/2007, którą złożył David Cavill (Wielka Brytania) w sprawie 
rzekomej dyskryminacji ze względu na wiek w Brytyjskim Związku 
Kynologicznym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje nowe zasady dotyczące udzielania licencji sędziom w pokazach 
psów, wprowadzone w ostatnich trzech latach przez Brytyjski Związek Kynologiczny. 
Zgodnie z tymi zasadami sędziom, którzy ukończyli 75 lat, nie można rozszerzać zakresu 
licencji na rasy inne niż te, do których licencja ta ma już zastosowanie. Składający petycję 
uważa, że taki stan rzeczy jest sprzeczny z przepisami dyrektywy Rady 2000/78/WE 
ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, 
i w związku z tym wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja

Składający petycję opisuje nowe zasady dotyczące udzielania licencji sędziom w pokazach 
psów, wprowadzone w ostatnich trzech latach przez Brytyjski Związek Kynologiczny. 
Zgodnie z tymi zasadami sędziom, którzy ukończyli 75 lat, nie można rozszerzać zakresu 
licencji na rasy inne niż te, do których licencja ta ma już zastosowanie. Według składającego 
petycję jest to dyskryminacja ze względu na wiek.
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Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji 

Dyrektywa 2000/78/WE ustanawia ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy. Dotyczy ona dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Zgodnie z dyrektywą zasada zakazu dyskryminacji ze względu na wiek może podlegać 
pewnym ograniczeniom. Na przykład art. 4 dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie 
mogą uznać, iż odmienne traktowanie, na przykład ze względu na wiek, nie stanowi 
dyskryminacji w przypadku, gdy ze względu na rodzaj konkretnej działalności zawodowej lub 
warunki jej wykonywania dane cechy są istotnym i determinującym wymogiem zawodowym. 
Niemniej jednak cel ten jest zgodny z prawem, a wymóg proporcjonalny.

Ponadto na mocy art. 6 dyrektywy państwa członkowskie mogą uznać, że odmienne 
traktowanie ze względu na wiek nie stanowi dyskryminacji, jeżeli w ramach prawa krajowego 
zostanie to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem. Środki 
mające służyć realizacji tego celu muszą jednak być właściwe i konieczne.

W prawie wspólnotowym dyrektywy adresowane są do państw członkowskich, a nie do osób 
prywatnych. Zatem normalny sposób chronienia swoich praw przez osobę, która uważa, że 
padła ofiarą dyskryminacji, polega na zwróceniu się do instytucji krajowych, w tym do 
sądów. Państwa członkowskie odpowiadają za zapewnienie właściwego i skutecznego 
wdrożenia prawodawstwa Wspólnoty do swojego krajowego porządku prawnego. Komisja 
Europejska jako strażniczka traktatów uważnie monitoruje wdrażanie prawa Wspólnoty na 
szczeblu krajowymi i podejmuje konieczne środki przewidziane w traktacie WE, jeśli uzna, 
że państwa członkowskie łamią prawo wspólnotowe. 

Niemniej jednak jeśli transpozycja zostanie uznana za właściwą, wszczynanie postępowań 
prawnych przewidzianych w prawie krajowym i sprzeciwianie się ewentualnemu łamaniu 
przepisów przed sądami krajowymi zasadniczo pozostaje w gestii osoby prywatnej. Z zasady 
kontrola stosowania przepisów dyrektywy w indywidualnych przypadkach stanowi zadanie 
krajowych organów sądowniczych, które uprawnione są do sprawdzania, czy prawa obywateli 
są właściwie przestrzegane.

Wniosek

Na podstawie faktów przedstawionych przez składającego petycję nie można stwierdzić 
złamania prawa wspólnotowego, którego mogłoby się dopuścić przedmiotowe państwo 
członkowskie. Sprawa dotyczy stosunków między jednostkami prywatnymi, a w pierwszej 
instancji najodpowiedniejszymi organami rozpatrującymi takie kwestie są sądy krajowe. Jeśli 
jednak przed sądami lub trybunałami krajowymi zostanie poruszona kwestia interpretacji 
prawa wspólnotowego, sąd lub trybunał może zwrócić się do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, aby wydał orzeczenie zgodnie z art. 234 WE.


