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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot:Petycja 1097/2011, którą złożył Aldert Jan de Haan (Holandia) w imieniu 
Fédération de la Fonction Publique Européenne, poparta przez około 
60 sygnatariuszy, w sprawie przyznawania dodatku edukacyjnego 
personelowi Europejskiego Urzędu Patentowego

1. Streszczenie petycji

Według składającego petycję pracownicy Europejskiego Urzędu Patentowego, którzy mają 
obywatelstwo kraju, w którym pracują, nie mają prawa do dodatku edukacyjnego (art. 71 
regulaminu Urzędu). Składający petycję utrzymuje, że art. 71 jest sprzeczny z orzecznictwem 
Sądu Pierwszej Instancji w połączonych sprawach T-94/01, T-152/01 i T-286/01. Zdaniem 
składającego petycję obecna zasada narusza art. 18 i 45 TFUE. Składający petycję zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej o poinstruowanie delegacji państw 
członkowskich UE do Rady Administracyjnej w sprawie przedłożenia informacji na temat ich 
zobowiązań wynikających z TFUE (art. 18) oraz o zażądanie od tych państw przedstawienia 
projektu zmiany regulaminu Europejskiego Urzędu Patentowego w odniesieniu do dodatku 
edukacyjnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Komisja zwraca uwagę na to, że Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest organizacją 
międzynarodową założoną na podstawie konwencji o patencie europejskim. Mimo że 
wszystkie państwa członkowskie UE są członkami EPO, to sama Unia Europejska nie jest 
jego członkiem. W związku z tym Unia i jej instytucje nie mogą wpływać na decyzje 
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podejmowane przez tę organizację. EPO podlega przepisom, które są zupełnie odmienne od 
przepisów UE i nie mają z nimi żadnego związku.

Ponadto EPO nie jest wymieniony w Traktatach UE, co odróżnia go od Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC) i sprawia, że nie ma do niego zastosowania regulamin pracowniczy, do 
którego odnosi się składający petycję. Orzecznictwo sądów UE wymienione przez 
składającego petycję dotyczy regulaminu pracowniczego EBC i w związku z tym nie może 
znaleźć bezpośredniego zastosowania do sprawy składającego petycję. Niemniej jednak 
mogłoby zostać wykorzystane przez właściwe organy sądowe EPO (tj. Trybunał 
Administracyjny Międzynarodowej Organizacji Pracy), jeżeli odzwierciedlałoby ogólną 
zasadę prawa.

Wniosek w tym zakresie, oparty na zasadzie równego traktowania, został odrzucony przez 
organ sądowy właściwy do rozpatrywania skarg personelu EPO (tj. Trybunał Administracyjny 
Międzynarodowej Organizacji Pracy: wyrok nr 2870).

Ponadto ten sam Trybunał orzekł, że orzecznictwo sądów UE nie jest wiążące dla EPO i może 
być zaledwie brane pod uwagę w przypadkach, w których postanowienia regulaminu EPO są 
podobne do postanowień regulaminu pracowniczego UE. Uznano jednak, że w przypadku 
dodatku edukacyjnego przedstawionego przez składającego petycję taka sytuacja nie 
zachodzi.

Podsumowanie

Komisja wyraża ubolewanie z powodu tego, że nie może udzielić pomocy składającemu 
petycję.


