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Lūgumrakstu komiteja

27.6.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr.1097/2011, ko Fédération de la Fonction Publique
Européenne vārdā iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Aldert Jan de Haan
un kam pievienoti aptuveni 60 paraksti, par izglītības pabalsta piešķiršanu 
Eiropas Patentu iestādes darbiniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Eiropas Patentu iestādes (EPI) darbinieki, kam ir tās 
dalībvalsts pilsonība, kurā atrodas viņa darbavieta, nav tiesību uz izglītības pabalstu (EPI 
statūtu 71. pants). Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 71. pants ir pretrunā Pirmās instances 
tiesas praksei, kas izriet no apvienotajām lietām T-94/01, T-152/01 un T-286/01. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja teikto pašreizējie noteikumi ir pretrunā LESD 18. un 45. pantam.
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju uzdot ES dalībvalstu 
delegācijām Administratīvajā padomē sniegt informāciju par viņu pienākumiem saskaņā ar 
LESD (18. pantu) un lūgt šīm dalībvalstīm iesniegt priekšlikumu EPI Statūtu pārskatīšanai 
attiecībā uz izglītības pabalstu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Komisija norāda, ka Eiropas Patentu organizācija (EPO) ir starptautiska organizācija, kas 
izveidota pamatojoties uz Eiropas Patentu konvenciju. Lai gan visas ES dalībvalstis ir arī EPO 
dalībvalstis, pati Eiropas Savienība nav EPO dalībniece. Tādēļ Savienība un tās iestādes nevar 
ietekmēt šīs organizācijas lēmumu pieņemšanu. EPO tiesību akti ir pilnībā nošķirti un nav 
saistīti ar ES tiesību aktiem.
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Turklāt EPO nav minēta ES Līgumos, ar ko EPO atšķiras no Eiropas Centrālās bankas (ECB), 
kā arī nav saistīta ar Civildienesta noteikumiem, uz kuriem atsaucas lūgumraksta iesniedzējs. 
Tāpēc šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzēja norādītā ES tiesu prakse, kas saistīta ar ECB 
civildienesta noteikumiem, nevar tikt tieši piemērota. Tomēr EPO kompetentās tiesu iestādes 
(t. i. Starptautiskās darba organizācijas Administratīvā tiesa) varētu izmantot šo tiesu praksi, 
ja tā atbilstu vispārējiem tiesību principiem.

Attiecīgu pieteikumu, kā pamatā bija vienlīdzīgas attieksmes princips, noraidīja tiesu iestāde, 
kas ir kompetenta uzklausīt EPO personāla prasības (t. i. Starptautiskās darba organizācijas 
Administratīvā tiesas lēmums Nr. 2870).

Visbeidzot, tā pati tiesa noteica, ka ES tiesu prakse nav saistoša EPO un to var ņemt vērā tikai 
gadījumā, kad EPO tiesību akti būtu līdzīgi ES Civildienesta noteikumiem. Taču lūgumraksta 
iesniedzēja gadījumā saistībā ar izglītība pabalstu tika konstatēts, ka līdzība starp tiesību 
aktiem nepastāv.”

Secinājums

Komisija pauž nožēlu, ka tā lūgumraksta iesniedzējam nevar sniegt palīdzību.


