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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1097/2011 af Aldert Jan de Haan, nederlandsk statsborger, for 
"Fédération de la Fonction Publique Européenne", og 60 medunderskrivere, 
om ydelse af uddannelsesstøtte til personale ved Det Europæiske 
Patentkontor

1. Sammendrag

Ifølge andrageren har personale ved Det Europæiske Patentkontor (EPO), som har 
statsborgerskab i det land, hvor de er stationeret, ikke ret til uddannelsesstøtte (artikel 71 i 
vedtægterne for EPO). Andrageren påpeger, at artikel 71 er i strid med Rettens retspraksis, der 
stammer fra de forenede sager T-94/01, T-152/01 og T-286/01). Ifølge andrageren er den 
nuværende lovgivning i strid med artikel 18 og 45 i TEUF. Andrageren anmoder Europa-
Parlamentet og Kommissionen om at pålægge EU-medlemsstaternes delegationer i 
Administrationsrådet at oplyse om deres forpligtelser i henhold til TEUF (artikel 18) og at 
anmode disse EU-medlemsstater om at fremlægge et forslag til revidering af vedtægterne for 
EPO med hensyn til uddannelsesstøtten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

Kommissionen bemærker at Det Europæiske Patientkontor (EPO) er en international 
organisation, der er oprettet på grundlag af Den Europæiske Konventkommission. Selv om 
alle EU-medlemsstaterne er medlemmer af EPO, er selve Unionen det ikke. Unionen og dens 
institutioner kan derfor ikke påvirke denne organisations beslutninger. De bestemmelser, der 
gælder for EPO, er fuldstændig adskilte fra og uden forbindelse med EU-retten.
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Herudover omtales EPO ikke i EU-traktaterne, hvilket adskiller EPO fra Den Europæiske 
Centralbank (ECB) og de personalevedtægter som andrageren henviser til. EU-domstolenes 
retspraksis, som der henvises til af andrageren, vedrørte ECB´s personalevedtægter og kan 
således ikke anvendes direkte på andragerens sag. Ikke desto mindre kunne den muligvis 
anvendes af EPO´s kompetente retsmyndigheder (dvs. Den Internationale 
Arbejdsorganisations forvaltningsdomstol), hvis den afspejlede et generelt retsprincip.

Et søgsmål vedrørende dette spørgsmål, baseret på princippet om ligebehandling, blev afvist 
af det retsorgan, som er kompetent til at høre søgsmål fra EPO-personalet (dvs. Den 
Internationale Arbejdsorganisations forvaltningsdomstol: dom nr. 2870).

Endelig har samme domstol stadfæstet, at EU-domstolenes domspraksis ikke er bindende for 
EPO og kun kan tages i betragtning, dersom EPO´s bestemmelser svarer til EU-
personalevedtægtens bestemmelser. Dette blev imidlertid ikke anset for at være tilfældet, for 
så vidt angik uddannelsestillægget i andragerens situation.

Konklusion

Kommissionen beklager, at den ikke kan yde andrageren nogen hjælp.


