EUROPEES OCTROOIBUREAU
“Het kraakt aan alle kanten”
Met het ontslag van twee vakbondsleden heeft de president van het Europees Octrooibureau
opnieuw voor grote beroering gezorgd. Nu komt er tegenwind uit de Raad van Bestuur.
DOOR THOMAS MAGENHEIM-HÖRMANN
München - Het Europees Octrooibureau (EOB) wordt niet alleen bekritiseerd vanwege het
verlenen van octrooien op planten en dieren (zie het kader). Sinds twee jaar woedt er ook
een hevig conflict tussen het management en het personeel. Daarbij gaat het niet om
betaling maar om grond- en arbeidsrechten. Nu heeft de Franse EOB-president Benoît
Battistelli met zijn beslissing om vooraanstaande vakbondsleden op staande voet te ontslaan
voor een nieuwe golf van protest gezorgd. Bovendien heeft de Raad van Bestuur van het
EOB, het toezichtsorgaan van de supranationale instelling, zich voor het eerst duidelijk
gedistantieerd van hervormingsplannen van Battistelli. Er klinkt nog geen roep om zijn
aftreden, “maar er is wel scherpe kritiek op zijn beleid”, zo wordt gezegd in kringen rond het
bestuur.
Vertegenwoordigers van Duitsland en andere landen in de Raad van Bestuur zouden hun
stem hebben laten horen. Dat heeft nog niet geleid tot een vermindering van de spanning bij
het bureau. De voorzitter van de eigen vakbond Suepo, mevrouw Elisabeth Hardon, en een
andere Suepo-functionaris zijn onlangs op staande voet ontslagen. De penningmeester van
de Suepo is intern gedegradeerd en zij heeft een driejarig promotieverbod opgelegd
gekregen.
De instelling, die geen EU-organisatie is en niet aan het Duitse arbeidsrecht onderworpen is,
acht bewezen dat het drietal collega’s heeft gemobt, de leiding van het EOB in diskrediet
heeft gebracht, vertrouwelijke informatie heeft gepubliceerd en werknemers onrechtmatige
rechtshulp heeft aangeboden. De betrokkenen spreken dit tegen via hun advocaten. Volgens
de statuten van het EOB mogen ze zelf niets zeggen.
Twee van de drie vakbondsleden zijn al ontslagen, maar als sanctiemogelijkheid resteert nog
een korting op het pensioen. In het geval van Hardon is dat al met een vijfde verminderd.
Haar advocaat eist een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van
zijn cliënte, die hij allemaal ontkent.
Onder de rond 4000 werknemers op het hoofdkantoor van het EOB in München is intussen
grote onrust ontstaan. Gisteren gingen ze opnieuw de straat op voor een demonstratie. Een
paar dagen geleden hadden ze al met een spontane mars tegen het ontslag van hun
vakbondsvertegenwoordigers geprotesteerd. “De vakbond is onthoofd”, zegt een Suepovertegenwoordiger die zijn naam niet durft te noemen. Er zouden nog meer disciplinaire
procedures lopen tegen verscheidene vakbondsleden, ook bij de EOB-vestigingen in Den
Haag en Wenen. Dat wordt bevestigd door bronnen rond Battistelli. “Iedereen is geschokt”,
zegt een werknemer over de sfeer bij het bureau. “Het kraakt aan alle kanten”, zegt iemand
die het optreden van Battistelli tot nu toe nog heeft verdedigd.
Voor het eerst voelt de president ook tegenwind vanuit de Raad van Bestuur. Die heeft
onlangs in een interne discussie twee hervormingsstappen van de Fransman afgewezen en
het heft in handen genomen. Het bestuur stelt nu richtlijnen op die Battistelli in de toekomst
moet volgen. Bovendien is opdracht gegeven voor een onafhankelijk sociaal onderzoek, dat
de Raad van Bestuur een ongeflatteerd beeld van de situatie bij de organisatie moet geven.
De toezichthouders zijn bezorgd over het steeds verder verslechterende sociale klimaat bij
het bureau, zo staat in een communiqué van het bestuur. Alle betrokkenen zouden eindelijk
eens de moed moeten opbrengen om compromissen te sluiten en de voor het bureau en zijn
publieke imago schadelijke situatie te beëindigen.
Eerder had de raad het management al opgeroepen om erkenningsgesprekken met de
Suepo te voeren. Daarop reageerde het management met het ontslag van vakbondsleiders
en diverse disciplinaire procedures tegen Suepo-leden. De Suepo is geen

werknemersvertegenwoordiging maar een maffia-achtige organisatie, zo zei de Fransman
onlangs. Nu wordt hij met wantrouwen geconfronteerd, ook vanuit de Raad van Bestuur.
Personeelsvertegenwoordigers en de Suepo laten toch al geen spaan heel van hun baas.
Er zijn meer protesten aangekondigd na de protestmars van het personeel naar de Beierse
staatskanselarij. Ook van Hardon lijkt Battistelli nog niet af te zijn. Ze overweegt om als
externe vakbondsleidster door te gaan, alleen al omdat niemand bij het EOB haar functie
meer durft over te nemen.
In maart komt de Raad van Bestuur van het EOB weer bijeen. Maar Battistelli lijkt er niet
meer op te kunnen rekenen dat het bestuur net als vroeger pal achter hem staat.
Octrooi op meloenen herroepen
Het Europees Octrooibureau heeft een octrooi op een conventioneel geteelde meloen
herroepen. De oppositieafdeling motiveerde haar uitspraak woensdag na urenlange
beraadslagingen door te stellen dat het octrooi onuitvoerbaar was. Het bedrijf dat het octrooi
had aangemeld, had niet voldoende nauwkeurig beschreven hoe de meloenen kunnen
worden geteeld, zo verklaarde EOB-woordvoerder Rainer Osterwalder. De conventioneel
geteelde planten zijn resistent tegen een bepaald virus. Het EOB had het octrooi in 2011
verleend. Een concurrent en milieuorganisaties hadden daartegen bezwaar gemaakt.

