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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1097/2011, imressqa minn Aldert Jan de Haan, ta’ ċittadinanza 
Olandiża, f’isem il-Fédération de la Fonction Publique Européenne, b’madwar 60 
firma, dwar l-għoti ta’ allowance għall-edukazzjoni għall-persunal tal-Uffiċċju 
Ewropew tal-Privattivi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-petizzjonant, il-persunal tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (EPO) li għandu ċ-
ċittadinanza tal-pajjiż li fih ikun stazzjonat, m’għandux id-dritt li jirċievi allowance għall-
edukazzjoni (l-Artikolu 71 tal-Istatuti tal-EPO). Il-petizzjonant jgħid li l-Artikolu 71 imur 
kontra l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ewwel Istanza kif jidher mill-kawżi konġunti T-94/01, T-
152/01 u T-286/01. Skont il-petizzjonant, ir-regolament attwali jikser l-Artikoli 18 u 45 tat-
TFUE. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni Ewropea biex jagħtu 
istruzzjonijiet lid-delegazzjonijiet tal-Istati Membri tal-UE fil-Kunsill Amministrattiv biex 
jipprovdu informazzjoni dwar l-obbligi tagħhom skont it-TFUE (l-Artikolu 18) u jitolbu lil 
dawn l-Istati Membri tal-UE jippreżentaw proposta għal reviżjoni tal-Istatuti tal-EPO fir-
rigward tal-allowance għall-edukazzjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012

Il-Kummissjoni tosserva li l-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (EPO) huwa organizzazzjoni 
internazzjonali mwaqqfa abbażi tal-Konvenzjoni Ewropea tal-Privattivi. Filwaqt li l-Istati 
Membri kollha tal-UE huma membri tal-EPO, l-Unjoni nnifisha mhijiex. Għaldaqstant, l-
Unjoni u l-istituzzjonijiet tagħha ma jistgħux jinfluwenzaw it-teħid tad-deċiżjonijiet ta' din l-
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organizzazzjoni. Il-liġi li tirregola l-EPO hija kompletament distinta minn u mhux relatata 
mal-liġi tal-UE.

Barra minn hekk, l-EPO ma jissemmiex fit-Trattati tal-UE, li jiddistingwi lill-EPO mill-Bank 
Ċentrali Ewropew (BĊE) u r-Regolamenti tal-Persunal li jirreferi għalihom il-petizzjonant. Il-
ġurisprudenza tal-qrati tal-UE msemmija mill-petizzjonant relatata mar-regolamenti tal-
persunal tal-BĊE għaldaqstant ma tistax tapplika direttament għall-każ tal-petizzjonant. 
Madankollu, tista' possibilment tintuża mill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti tal-EPO 
(jiġifieri t-Tribunal Amministrattiv tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol) jekk 
irriflettiet prinċipju ġenerali tal-liġi.

Talba f'dan is-sens, ibbażata fuq il-prinċipju tat-trattament ugwali, ġiet miċħuda mill-korp 
ġudizzjarju kompetenti għas-smigħ ta' talbiet tal-persunal EPO (jiġifieri t-Tribunal 
Amministrattiv tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol: sentenza Nru 2870).

Fl-aħħar nett, l-istess Tribunal iddeċieda li l-ġurisprudenza tal-qrati tal-UE mhijiex vinkolanti 
għall-EPO u tista' biss tiġi kkunsidrata fil-każ li r-regoli tal-EPO kienu simili għad-
dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal tal-UE. Madankollu dan ma kienx meqjus li 
kien il-każ fir-rigward tal-allowance għall-edukazzjoni fis-sitwazzjoni tal-petizzjonant. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni jiddispjaċiha li ma tistax tipprovdi għajnuna lill-petizzjonant.


