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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1313/2007, adresată de David Cavill, de naționalitate britanică, privind 
presupusa discriminare în British Kennel Club

1. Rezumatul petiției

Petiționarul descrie noile reguli introduse de către clubul British Kennel în ultimii trei ani 
privind concedierea arbitrilor din competițiile canine. În temeiul acestor reguli, arbitrii peste 
75 de ani nu mai au dreptul să își extindă autorizația pentru alte rase. Petiționarul consideră că 
această stare de fapt contravine prevederilor Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare a 
unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă 
și ocuparea forței de muncă și cere în consecință Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția

Petiționarul descrie noile reguli introduse de către clubul British Kennel în ultimii trei ani 
privind autorizarea arbitrilor din competițiile canine. În temeiul acestor reguli, arbitrii peste 
75 de ani nu mai au dreptul să își extindă autorizația pentru alte rase. Petiționarul consideră că 
aceasta reprezintă o discriminare pe criterii de vârstă.
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Directiva 2000/87/CE stabilește un cadru general pentru egalitatea de tratament în ceea ce 
privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. Motivele de discriminare acoperite 
sunt apartenența sau convingerile religioase, handicapul, vârsta și orientarea sexuală. 

Conform directivei, principiul interzicerii discriminării pe criterii de vârstă poate avea unele 
restricții. De exemplu, articolul 4 din directivă prevede că statele membre pot stabili că o 
diferență de tratament bazată, de pildă, pe criterii de vârstă nu constituie discriminare atunci 
când, în temeiul naturii activităților ocupaționale în cauză sau a contextului în care acestea se 
desfășoară, o asemenea caracteristică reprezintă o cerință profesională reală și determinantă. 
Totuși, obiectivul trebuie să fie legitim și cerința proporțională.

Mai mult, articolul 6 din directivă stabilește că statele membre pot prevedea că un tratament 
diferențiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare atunci când este justificat în mod 
obiectiv și rezonabil, în cadrul dreptului național, de un obiectiv legitim. Însă mijloacele de 
realizare a acestui obiectiv trebuie să fie corespunzătoare și necesare.

În dreptul comunitar, directivele sunt adresate statelor membre, nu persoanelor fizice. Prin 
urmare, în cazul în care o persoană consideră că a fost victima unei discriminări, modalitatea 
firească de a-și apăra drepturile este de a apela la instituțiile naționale, inclusiv instanțele 
naționale. Statele membre răspund de punerea în aplicare corectă și eficace a legislației 
comunitare în cadrul ordinii juridice naționale. În calitate de gardian al tratatelor, Comisia 
monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a legislației comunitare la nivel național și 
adoptă măsurile necesare conform dispozițiilor Tratatului CE, în cazul în care se stabilește că 
statele membre au încălcat dreptul comunitar.

Cu toate acestea, după ce s-a efectuat o transpunere corectă, persoana este cea căreia îi revine, 
în principiu, sarcina de a iniția proceduri judiciare în conformitate cu prevederile legislației 
naționale și de a contesta eventualele infracțiuni în cadrul instanțelor naționale. Controlul 
aplicării directivelor în cazurile individuale revine, în principiu, în sarcina jurisdicțiilor 
naționale, care dețin puterea de a asigura respectarea drepturilor cetățenilor.

Concluzii

Pe baza faptelor prezentate de petiționar, nu reiese nicio încălcare a dreptului comunitar care 
poate fi imputată statului membru în cauză. Problema privește relații între entități private, iar 
astfel de chestiuni sunt cel mai bine tratate în prima fază de instanțele naționale. Cu toate 
acestea, dacă este ridicată o problemă legată de interpretarea dreptului comunitar în instanțele 
sau tribunalele naționale, instanța sau tribunalul respectiv poate solicita Curții Europene de 
Justiție să pronunțe o decizie în conformitate cu articolul 234 CE.


