
 

 

 
 

Brussel, 19 april 2017 

 
 

Ter attentie van: 
aIIe leden van het Europees Parlement 

 
 
 

Geachte leden van het Europees Parlement, 

De USF, de grootste federatie van vakbonden van de Europese overheidsdiensten, wil uw aandacht 

vragen voor de ernstig verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau en de binnenkort te 

starten kandidaatstellingsprocedure voor de functie van president van het Europees Octrooibureau 

(EOB, gevestigd te München), die op 1 juli 2018 moet worden vervuld. 

Talloze berichten in de media over ontslagen personeelsvertegenwoordigers, andere schandalen en 

een totaal verlies van vertrouwen van het personeel in de huidige EOB-president Battistelli getuigen 

van de ernst van de situatie bij het EOB. De eerbiediging van fundamentele rechten en rechtsstatelijke 

beginselen is niet langer gewaarborgd bij het EOB, zodat bij lange na niet wordt voldaan aan de 

grondbeginselen die zijn geformuleerd in de mededeling van de Commissie “Een nieuw EU-kader ter 

versterking van de rechtsstaat” (СОМ (2014) 158 definitief/2). Het ILOAT, het rechtsprekende orgaan 

dat bevoegd is voor interne geschillen bij het EOB, wordt overspoeld met beroepschriften. De 

rechtsgang is te traag geworden. Hoewel de Hoge Raad der Nederlanden onlangs de immuniteit van 

het EOB heeft bevestigd, blijft het oordeel van een gerechtshof staan dat fundamentele rechten zijn 

geschonden. 

Niet alleen de interne governanceproblemen, maar ook de externe governanceproblemen van de 

Europese Octrooiorganisatie zijn steeds zorgwekkender geworden. Externe commentatoren van het 

Europese octrooistelsel beginnen zich af te vragen hoe het zit met de onderzoeksnormen. De recente 

toename van de octrooiverleningen met 40% is moeilijk te verklaren door alleen productiedruk op de 

werknemers of verbeterde werkinstrumenten. Lagere onderzoeksnormen zouden weleens 

contraproductieve gevolgen kunnen hebben, zoals ernstige verstoringen van de concurrentie, vooral 

ten gunste van internationaal opererende grote ondernemingen. Uit een onlangs gehouden enquête 

onder externe specialisten in intellectueel eigendom blijkt dat het vertrouwen van de gebruikers in het 

stelsel een historisch dieptepunt heeft bereikt. 

Algemeen lijkt te worden aangenomen dat de handelingen van het EOB niet in overeenstemming zijn 

met de EU-wetgeving. Daar zal snel verandering in komen met de nieuwe taken die aan het EOB zijn 

opgedragen door EU-Verordening Nr. 1257/2012, die aan het EOB taken in het kader van de EU-

Verordening toevertrouwt. De governanceproblemen van de Europese Octrooiorganisatie moeten 

daarom grondig worden onderzocht door de EU-instellingen. De Europese Commissie heeft een 

officiële status als waarnemer in de Raad van het EOB. 
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Fundamentele institutionele verbeteringen die het EOB zouden verplichten terug te keren naar de 

rechtsstatelijke normen en te waarborgen dat de EU-wetgeving wordt nageleefd, zijn waarschijnlijk 

moeilijk te realiseren binnen een jaar. Daarom is het van het grootste belang dat uiterlijk op 1 juli 2018 

een zeer prominente kandidaat als opvolger van Battistelli wordt gevonden die zo snel mogelijk begint 

zowel intern als extern het vertrouwen in de leiding van het EOB te herstellen. 
 

De USF vraagt het Europees Parlement een parlementaire resolutie met deze strekking voor te 

leggen aan alle EU-instellingen en alle regeringen van de EU-lidstaten. 

 
 

 
Bernd Loescher 

President USF 

 

Сc: Raad van het ЕOB, EPSU 

http://www.juve.de/nachrichten/namenundnachrichten/2017/01/industrie-umfrage-zum-

europaeischenpatentamt-mehrheit-fuer-ruecktritt-von-amtschef-battistelli 
 

https://www.suepo.org / 
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