29. Afgevaardigde Jutta Krellmann (DIE LINKE.)
In hoeverre kan de Duitse Bondsregering de “verslechtering van de
arbeidsomstandigheden” (www.heise.de/ix/meldung/Europaeisches-Patentamt-drohtGewerkschaftsfuehrung-2814245.html) bij het Europees Octrooibureau onder leiding
van president Benoît Battistelli tegenover de werknemers en hun vakbond SUEPO
bevestigen, en welke mogelijkheden ziet de Bondsregering om het conflict te
verminderen of bij te leggen?
Antwoord van parlementair staatssecretaris Christian Lange op 8 oktober 2015
Het Europees Octrooibureau (EOB) is een orgaan van de Europese
Octrooiorganisatie (EOO). De EOO is een in 1973 opgerichte internationale
organisatie die inmiddels 38 lidstaten telt. Zoals bij internationale organisaties
gebruikelijk heeft de EOO een eigen juridisch kader. Dit bestaat vooral uit de
Europese octrooiovereenkomst en andere volkenrechtelijke akkoorden. Voor de
werknemers – overwegend internationale ambtenaren – geldt bovendien een eigen
ambtenarenreglement aangevuld met andere interne regelingen ter uitvoering en
uitwerking daarvan.
De Duitse Bondsregering hecht groot belang aan een goede werksfeer in het
Europees Octrooibureau.
Om de situatie, in het bijzonder het gespreksklimaat, binnen EPA te verbeteren, heeft
het Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMVJ Bondsministerie van Justitie en Consumentenbescherming) in de raad van beheer
van de EPO de aanzet gegeven tot het nieuw leven inblazen van de sociale dialoog.
Deze moet worden gevoerd in de vorm van een driehoekgesprek tussen de
president, de raad van beheer en de vakbonden binnen EPA en ertoe dienen in het
belang van de werknemers te doorgronden, waar toenaderingen bij de actuele
twistpunten mogelijk zijn.
Het BMJV bemoeit zich actief met de verbetering van de situatie. Uiteindelijk komt
het echter op de betrokkenen binnen EPA zelf aan gebruik te maken van de
aangeboden gespreksmogelijkheden en hierdoor speelruimte te creëren. Een
individuele verdragsstaat heeft in dit opzicht geen zeggenschap of toezichtrechten.
Ook Duitsland moet met zijn verzoek de weg via de gremia van de EPO bewandelen
en is slechts één van de 38 verdragsstaten.

