
CM\907472BG.doc PE492.726v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1097/2011, внесена от Aldert Jan de Haan, с нидерландско 
гражданство, от името на „Fédération de la Fonction Publique Européenne“, 
подкрепена от приблизително 60 подписа, относно предоставянето на 
надбавка за образование на служителите на Европейското патентно 
ведомство

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията служителите на Европейското патентно ведомство 
(ЕПВ), които са граждани на държавата, в която работят, нямат право на надбавка за 
образование (член 71 от правилника на ЕПВ). Вносителят на петицията заявява, че 
член 71 противоречи на съдебната практика на Първоинстанционния съд, установена в 
обединени дела T-94/01, T-152/01 и T-286/01. Според вносителя на петицията 
настоящият регламент е в разрез с членове 18 и 45 от ДФЕС. Вносителят на петицията 
отправя искане към Европейския парламент и Европейската комисия да дадат 
задължителни указания на делегациите на държавите — членки  на ЕС в 
Административния съвет за предоставяне на информация относно техните задължения 
съгласно ДФЕС (член 18) и да отправят искане към тези държави — членки на ЕС да 
представят предложение за преразглеждане на правилника на ЕПВ по отношение на 
надбавката за образование.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Комисията отбелязва, че Европейската патентна организация (ЕПО) е международна 
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организация, създадена въз основа на Европейската патентна конвенция. Макар че 
всички държави — членки на ЕС са членки на ЕПО, самият Съюз не е. Следователно 
Съюзът и неговите институции не могат да оказват въздействие върху процеса на 
вземане на решения на тази организация. Правото, регламентиращо ЕПО е напълно 
различно от правото на ЕС и не е свързано с него.

Освен това ЕПО не е упомената в Договорите за ЕС, което разграничава ЕПО от 
Европейската централна банка (ЕЦБ) и Правилника за длъжностните лица, на които се 
позовава вносителят на петицията. Съдебната практика на съдилищата на ЕС, на която 
се позовава вносителят, е свързана с Правилника за длъжностните лица на ЕЦБ и 
следователно не може да се прилага пряко за неговия случай. При все това тя би могла 
евентуално да бъде използвана от компетентните съдебни органи на ЕПО (например 
Административния съд на Международната организация на труда), ако отразява общ 
принцип на правото.

Искане в този смисъл, основано на принципа на равното третиране, е отхвърлено от 
съдебния орган, който е компетентен за разглеждане на жалби от персонала на ЕПО 
(т.е. Административния съд на Международната организация на труда: решение 
№ 2870).

На последно място същият съд постановява, че съдебната практика на съдилищата на 
ЕС не е задължителна за ЕПО и може само да бъде взета под внимание в случай че 
разпоредбите на ЕПО са сходни с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица 
на ЕС. Случаят обаче не се счита за такъв що се отнася до надбавката за образование в 
случая на вносителя на петицията.

Заключение

Комисията изразява съжаление, че не е в състояние да предостави помощ на вносителя 
на петицията.


