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Comisia pentru petiţii

27.6.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1097/2011 adresată de Aldert Jan de Haan, de cetățenie olandeză, 
în numele „Fédération de la Fonction Publique Européenne”, însoțită de 
aproximativ 60 de semnături, privind acordarea alocației școlare angajaților 
Oficiului European de Brevete

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că angajații Oficiului European de Brevete (OEB) care au cetățenia 
statului pe teritoriul căruia lucrează nu au dreptul la alocație școlară (articolul 71 din Statutul 
OEB). Petiționarul susține că articolul 71 încalcă jurisprudența Tribunalului de Primă Instanță 
care rezultă din cauzele conexate T-94/01, T-152/01 și T-286/01. Petiționarul susține că 
reglementarea actuală încalcă articolele 18 și 45 din TFUE. Petiționarul solicită Parlamentului 
European și Comisiei Europene să informeze delegațiile statelor membre ale Uniunii 
Europene în Consiliul de administrație al OEB cu privire la obligațiile ce le revin în temeiul 
TFUE (articolul 18) și să le solicite acestor state membre ale UE să prezinte o propunere 
privind revizuirea Statutului OEB în ceea ce privește alocația școlară.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Comisia subliniază că Organizația Europeană de Brevete (OEB) este o organizație 
internațională instituită în temeiul Convenției privind brevetul european. Toate statele 
membre ale UE sunt membre ale OEB, dar Uniunea însăși nu este. Prin urmare, Uniunea și 
instituțiile sale nu pot influența luarea deciziilor de către această organizație. Legislația care 
reglementează OEB este total distinctă și fără legătură cu legislația UE.



PE492.726v01-00 2/2 CM\907472RO.doc

RO

De asemenea, OEB nu este menționată în Tratatele UE, ceea ce deosebește OEB de Banca 
Centrală Europeană (BCE) și de statutul funcționarilor, la care petiționarul face referire. 
Jurisprudența instanțelor UE, la care petiționarul face referire, privește statutul funcționarilor 
BCE și, prin urmare, nu se poate aplica direct în cazul petiționarului. Cu toate acestea, ar 
putea fi eventual folosită de către autoritățile judiciare competente ale OEB (spre exemplu, 
Tribunalul Administrativ al Organizației Internaționale a Muncii) în măsura în care aceasta 
reprezintă un principiu general de drept.

O cerere în acest sens, întemeiată pe principiul tratamentului egal, a fost respinsă de către 
organismul judiciar competent pentru a trata plângerile înaintate de angajații OEB (respectiv 
Tribunalul Administrativ al Organizației Internaționale a Muncii: hotărârea nr. 2870).

În sfârșit, același Tribunal a hotărât că jurisprudența instanțelor UE nu creează obligații pentru 
OEB și ar putea fi luată în considerare numai în cazul în care reglementările OEB ar fi 
similare dispozițiilor Statutului funcționarilor UE. S-a considerat însă că acest lucru nu se 
întâmplă în cazul alocației școlare din situația prezentată de petiționar.

Concluzii

Comisia regretă faptul că nu poate să acorde asistență petiționarului.


