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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1097/2011 dėl mokymosi pašalpos skyrimo Europos patentų biuro 
darbuotojams, kurią pateikė Nyderlandų pilietis Aldert Jan de Haan Fédération de 
la Fonction Publique Européenne vardu, su maždaug 60 parašų

1. Peticijos santrauka

Pasak peticijos pateikėjo, Europos patentų biuro (EPB) darbuotojai, gyvenantys toje pačioje 
valstybėje narėje, kurios piliečiais jie yra, neturi teisės gauti mokymosi pašalpą (EPB įstatų 
71 straipsnis). Peticijos pateikėjo teigimu, 71 straipsnis prieštarauja Pirmosios instancijos 
teismo praktikai, įtvirtintai bylose T-94/01, T-152/01 ir T-286/01. Anot peticijos pateikėjo, 
esamos taisyklės nesuderinamos su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 18 ir 
45 straipsniais. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento ir Europos Komisijos 
informuoti ES valstybių narių delegacijas EPB valdyboje apie jų prievoles, nustatytas SESV 
(18 straipsnyje), ir paprašyti šių valstybių narių parengti pasiūlymus persvarstyti ERB įstatų 
nuostatas dėl mokymosi pašalpos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Komisija pažymi, kad Europos patentų biuras (EPB) yra tarptautinė organizacija, įsteigta 
pagal Europos patentų konvenciją. Nors visos ES valstybės narės yra EPB narės, pati Sąjunga 
nėra. Todėl Sąjunga ir jos institucijos negali daryti įtakos šiai organizacijai priimant 
sprendimus. Teisės aktai, reglamentuojantys EPB, visiškai skiriasi nuo ES teisės aktų ir nėra 
su jais susiję.
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Be to, EPB neminimas ES sutartyse, tuo jis skiriasi nuo Europos Centrinio Banko (ECB) ir 
Tarnybos nuostatų, kuriais remiasi peticijos pateikėjas. ES teismų praktika, kuria remiasi 
peticijos pateikėjas, yra susijusi su ECB personalo taisyklėmis, todėl negali būti tiesiogiai 
taikoma peticijos pateikėjo atveju. Vis dėlto, EPB kompetentingos teisminės institucijos (pvz., 
Tarptautinės darbo organizacijos Administracinis teismas) galėtų taikyti šią praktiką, jei ji 
būtų susijusi su bendraisiais teisės principais.

Atitinkamą skundą, kuris remiasi vienodo požiūrio principu, atmetė teisminė institucija, kuri 
yra kompetentinga nagrinėti EPB darbuotojų skundus (pvz., Tarptautinės darbo organizacijos 
Administracinio teismo sprendimas Nr. 2870).

Pagaliau tas pats teismas nusprendė, kad ES teismų praktika nėra privaloma EPB, bet į ją būtų 
galima atsižvelgti, jei EPB taisyklės būtų panašios į ES Tarnybos nuostatus. Tačiau buvo 
nuspręsta, kad taip nėra, turint mintyje mokymosi pašalpą peticijos pateikėjo atveju.

Išvada

Komisija apgailestauja, tačiau ji negali padėti peticijos pateikėjui.


