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Θέμα: Παραβίαση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ) 

Το ολλανδικό δευτεροβάθμιο δικαστήριο (εφετείο) απεφάνθη πρόσφατα (υπόθεση αριθ. 
200.141.812/01/17-2-2015) ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ) 
παραβίαζε τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ και 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ως εκ τούτου το ολλανδικό δικαστήριο, κατ' 
εξαίρεση, δεν έκανε δεκτές τις ασυλίες που απολαμβάνει ο ΕΟΔΕ, ως διεθνής οργανισμός, επειδή η εν 
λόγω ασυλία δεν μπορεί να επιτρέπει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, ο ΕΟΔΕ 
δήλωσε ότι θα αγνοήσει την απόφαση επικαλούμενο ασυλία εκτέλεσης. 

– Συμφωνεί η Επιτροπή με την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με την οποία, σε ό,τι αφορά την 
εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι Συνθήκες της ΕΕ και ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ υπερισχύουν των διμερών και πολυμερών συμφωνιών 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν ασυλία σε οργανισμούς όπως ο ΕΟΔΕ;  

– Εάν ναι, τι προτίθεται να πράξει για να εμποδίσει την κατάχρηση των δικαιωμάτων ασυλίας και να 
υπερασπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών και των εργαζομένων της ΕΕ καθώς και το κοινοτικό 
κεκτημένο σε οργανισμούς όπως ο ΕΟΔΕ, ο οποίος ενώ ασκεί ταυτόχρονα δικαιοδοτικά 
καθήκοντα, παραβιάζει την ίδια στιγμή τους κανόνες της ευρωπαϊκής έννομης τάξης; 

– Με ποιο τρόπο ελέγχει η Επιτροπή ότι οι θέσεις των εκπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ στη 
διοίκηση του ΕΟΔΕ είναι συμβατές με τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ 
και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ – λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 
αποτελούν την πλειοψηφία στον εν λόγω οργανισμό; 

 


