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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1097/2011 του Aldert Jan de Haan, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Δημοσίων Λειτουργών (FFPE), η 
οποία συνοδεύεται από περίπου 60 υπογραφές, σχετικά με τη χορήγηση 
εκπαιδευτικού επιδόματος σε προσωπικό του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τα μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) με ιθαγένεια της χώρας όπου έχουν τοποθετηθεί δεν 
δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα (άρθρο 71 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του 
ΕΓΔΕ). Ο αναφέρων δηλώνει ότι το άρθρο 71 αντιβαίνει στη νομολογία του Πρωτοδικείου 
που προκύπτει από τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-94/01, T-152/01 και T-286/01. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο ισχύων κανονισμός αντιβαίνει στα άρθρα 18 και 45 της 
ΣΛΕΕ. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δώσουν εντολή στις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της ΕΕ στο διοικητικό συμβούλιο 
του ΕΓΔΕ να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της ΣΛΕΕ 
(άρθρο 18) και να ζητήσουν από τα εν λόγω κράτη μέλη της ΕΕ να υποβάλουν πρόταση 
αναθεώρησης του καταστατικού του ΕΓΔΕ σχετικά με το εκπαιδευτικό επίδομα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) είναι 
ένας διεθνής οργανισμός που έχει συσταθεί βάσει της Σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα 
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ευρεσιτεχνίας. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη του ΕΓΔΕ, αλλά όχι και η ΕΕ. Άρα, η 
Ένωση και τα όργανά της δεν έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν επιρροή στις αποφάσεις που 
λαμβάνει η ΕΓΔΕ. Η νομοθεσία που διέπει το ΕΓΔΕ είναι τελείως διαφορετική και δεν 
σχετίζεται με αυτήν της ΕΕ.

Επιπλέον, το ΕΓΔΕ δεν αναφέρεται σε καμία από τις συνθήκες της ΕΕ, γεγονός το οποίο 
διακρίνει το ΕΓΔΕ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και από τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης στον οποίο αναφέρεται ο αναφέρων. Η νομολογία των δικαστηρίων 
της ΕΕ την οποία επικαλείται ο αναφέρων σχετίζεται με τον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης της ΕΚΤ και άρα δεν ισχύει άμεσα στην περίπτωση του αναφέροντα. Εντούτοις, 
ενδεχομένως να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του ΕΓΔΕ 
(δηλαδή από το διοικητικό δικαστήριο του διεθνούς οργανισμού εργασίας), εάν αντιστοιχεί 
σε γενική αρχή δικαίου.

Σχετικό αίτημα βάσει της αρχής ίσης μεταχείρισης απορρίφθηκε από το δικαστικό σώμα που 
είναι αρμόδιο για την εξέταση προσφυγών του προσωπικού του ΕΓΔΕ (δηλαδή το διοικητικό 
δικαστήριο του διεθνούς οργανισμού εργασίας: απόφαση αριθ. 2870).

Τέλος, το ίδιο δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η νομολογία των δικαστηρίων της ΕΕ δεν είναι 
δεσμευτική για το ΕΓΔΕ και ότι ενδέχεται να λαμβάνεται υπόψη μόνο στην περίπτωση που οι 
κανόνες του ΕΓΔΕ είναι παρόμοιοι με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης της ΕΕ. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει στην περίπτωση του αναφέροντα όσον 
αφορά το εκπαιδευτικό επίδομα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν μπορεί να παράσχει βοήθεια στον 
αναφέροντα.


