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Tárgy: Aldert Jan de Haan holland állampolgár által a „Fédération de la Fonction 
Publique Européenne” nevében benyújtott 1097/2011. számú, kb. 60 aláírást 
tartalmazó petíció az Európai Szabadalmi Hivatal munkatársainak 
biztosított iskoláztatási támogatásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) azon munkatársait, akik 
annak az országnak az állampolgárai, ahol dolgoznak, nem illeti meg az iskoláztatási 
támogatás (EPO személyzeti szabályzat 71. cikk). A petíció benyújtója szerint a 71. cikk 
ellentétes az Elsőfokú Bíróság T-94/01., T-152/01. és T-286/01. sz. egyesített ügyekre 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatával. A petíció benyújtója szerint a jelenlegi szabályozás sérti 
az EUMSZ 18. és 45. cikkét. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet és az 
Európai Bizottságot, szólítsák fel az EPO igazgatótanácsában helyet foglaló tagállami 
küldöttségeket, hogy nyújtsanak tájékoztatást az EUMSZ-ben (18. cikk) rögzített 
kötelezettségeikről, valamint kérjék fel a szóban forgó tagállamokat, hogy tegyenek javaslatot 
az EPO személyzeti szabályzatának az iskoláztatási támogatás tekintetében történő 
felülvizsgálatára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A Bizottság megjegyzi, hogy az Európai Szabadalmi Szervezet (EPO) olyan nemzetközi 
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szervezet, amelyet az Európai Szabadalmi Egyezményre alapozva hoztak létre. Míg minden 
EU-tagállam az EPO tagja, addig maga az Unió nem az. Az Unió és intézményei ezért nem 
tudják befolyásolni e szervezet döntéshozatalát. Az EPO-ra vonatkozó jog teljesen különbözik 
és semmilyen összefüggésben nincs az EU jogszabályaival.

Továbbá az uniós szerződések nem említik az EPO-t, ami megkülönbözteti az EPO-t az 
Európai Központi Banktól (EKB), illetve a petíció benyújtója által említett személyzeti 
szabályzattól is. A petíció benyújtója által említett az uniós bíróságok ítélkezési gyakorlata az 
EKB személyzeti szabályzatával kapcsolatos, és ezért nem vonatkozhat közvetlenül a petíció 
benyújtójának ügyére. Mindazonáltal az EPO illetékes bírói hatóságai (azaz a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet Közigazgatási Bírósága) felhasználhatják az uniós bíróságok ítélkezési 
gyakorlatát, amennyiben az ítélet általános jogi alapelvet fogalmaz meg.

Az EPO személyzete (azaz a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Közigazgatási Bírósága: 
2870. sz. ítélet) kérelmeinek meghallgatásáért felelős bírói hatóság az erre irányuló kérelmet 
az egyenlő bánásmód elvére alapozva elutasította.

A szóban forgó bíróság úgy ítéli meg, hogy az uniós bíróságok ítélkezési gyakorlata nem 
kötelező erejű az EPO szempontjából és kizárólag abban az esetben lehet figyelembe venni, 
amikor az EPO határozatai hasonlóak az EU személyzeti szabályzatának rendeleteihez. Ami 
azonban az iskoláztatási támogatást illeti, a petíció benyújtójának esetében erről nincs szó.

Következtetés

A Bizottság sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem tud segítséget nyújtani a petíció 
benyújtójának.


