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Demonstratie van de Internationale Vakbond van het Europees Octrooibureau (IGEPA) op 10 december 2015
voor het Paleis van Justitie

Geachte mevrouw Hardon,

Ik dank u voor uw bovengenoemde brief, waarin u de achtergronden van de IGEPA-demonstratie op 10
december 2015 voor het Paleis van Justitie in München nader toelicht.
Ik kan heel goed navoelen hoezeer u en uw collega’s gebukt gaan onder de geschetste situatie bij het Europees
Octrooibureau. Toch moet ik vragen om uw begrip voor het feit dat ik mij over deze gebeurtenissen niet kan
uitlaten, al was het maar omdat het Beierse Ministerie van Justitie en de Vrijstaat Beieren in dit verband geen
enkele bevoegdheid hebben. Zoals u weet is het Europees Octrooibureau (EOB) een internationale organisatie
met een eigen juridisch raamwerk. Duitsland is slechts een van de 38 verdragsstaten en wordt in de organen
van het EOB alleen door de federale regering vertegenwoordigd.
De Bondsregering heeft op 8 oktober 2015 in antwoord op een schriftelijke vraag van een afgevaardigde in de
Bondsdag (BT-Drs. 18/6301) (nieuw) blz. 23 e.v.) verklaard dat zij groot belang hecht aan een goede werksfeer
in het Europees Octrooibureau. Om de situatie en vooral de sfeer daar te verbeteren, zou het Bondsministerie
van Justitie en voor Consumentenbescherming (BMJV) er in de Raad van Bestuur van het EOB op hebben
aangedrongen de sociale dialoog nieuw leven in te blazen. Het BMJV zou zich actief inzetten om de situatie te
verbeteren.
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Tijdens een gesprek met de Bondsminister van Justitie en voor Consumentenbescherming, de heer Heiko Maas,
op 18 december 2015 heb ik deze kwestie uitdrukkelijk aan de orde gesteld. De minister heeft verzekerd dat hij
zich ook over de door u beschreven heersende problemen zal buigen.
Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Winfried Bausback, MdL

