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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1313/2007, ingiven av David Cavill (brittisk medborgare), om 
påstådd åldersdiskriminering inom British Kennel Club

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren beskriver de nya reglerna om beviljande av domarlicens vid hundutställningar 
som införts av British Kennel Club [brittiska kennelklubben] under de senaste tre åren. Enligt 
dessa regler får licenser för domare över 75 år inte utvidgas till att omfatta andra raser än dem 
som de redan omfattar. Framställaren anser att denna situation strider mot bestämmelserna 
i rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, 
och uppmanar därför Europaparlamentet att ta upp denna fråga.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Framställaren beskriver de nya reglerna om beviljande av domarlicens vid hundutställningar 
som införts av British Kennel Club under de senaste tre åren. Enligt dessa regler får licenser 
för domare över 75 år inte utvidgas till att omfatta andra raser än dem som de redan omfattar. 
Han anser att detta utgör en åldersdiskriminering.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Genom direktiv 2000/78/EG inrättas en allmän ram för likabehandling i arbetslivet. De 
grunder för diskriminering som tas upp är religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
och sexuell läggning.
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Enligt direktivet kan principen om förbud mot åldersdiskriminering ha vissa begränsningar. I 
artikel 4 i direktivet fastställs till exempel att medlemsstaterna får föreskriva att en 
särbehandling som föranleds av till exempel ålder inte ska utgöra diskriminering om denna 
egenskap utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav på grund av yrkesverksamhetens natur 
eller det sammanhang där den utförs. Målet måste dock vara legitimt och kravet 
proportionerligt.

Dessutom fastställs i artikel 6 i direktivet att medlemsstaterna får föreskriva att särbehandling 
på grund av ålder inte ska utgöra diskriminering om särbehandlingen på ett objektivt och 
rimligt sätt inom ramen för nationell rätt kan motiveras av ett berättigat mål. Sätten för att 
genomföra detta syfte måste dock vara lämpliga och nödvändiga.

Gemenskapslagstiftningens direktiv riktas till medlemsstaterna, inte till enskilda personer. En 
person som anser sig ha blivit diskriminerad försvarar därför normalt sina rättigheter genom 
att vända sig till nationella domstolar och andra nationella institutioner. Medlemsstaterna 
ansvarar för att se till att gemenskapslagstiftningen införlivas korrekt och effektivt i deras 
nationella rättsordning. Som ”fördragens väktare” övervakar kommissionen noggrant hur 
gemenskapslagstiftningen införlivas på nationell nivå. Om det visar sig att medlemsstaterna 
bryter mot gemenskapslagstiftningen, vidtar kommissionen de åtgärder som är nödvändiga i 
enlighet med EG-fördragets bestämmelser. 

Om införlivandet är korrekt är det dock i princip upp till individen att inleda de rättsliga 
förfaranden som den nationella lagstiftningen föreskriver, och att se till att eventuella brott 
beivras av de nationella domstolarna. Direktivens tillämpning i enskilda fall är i huvudsak en 
fråga för de nationella rättsväsendena, som har befogenhet att se till att medborgarnas 
rättigheter visas vederbörlig respekt.

Slutsats

De omständigheter som framställaren har lagt fram tyder inte på att den berörda 
medlemsstaten skulle ha brutit mot gemenskapslagstiftningen. Ärendet rör förhållanden
mellan privata enheter och sådana frågor behandlas i första hand av nationella domstolar. Om 
det i nationella domstolar uppstår en fråga om hur gemenskapslagstiftningen ska tolkas, kan 
den nationella domstolen i enlighet med artikel 234 EG begära ett avgörande av 
EG-domstolen. 


