Commentaar: Waarschuwing voor EOBpresident Battistelli
Benoît Battistelli, de president van het Europese Octrooibureau, is te ver gegaan. Het
was niet juist om de structurele hervorming van de kamer van beroep te koppelen aan
een discussie over de vestigingsplaats en een prestatiegerelateerde beloning van de
rechters. Beide zaken hebben angst veroorzaakt onder de medewerkers van de kamer
van beroep. Dat de Raad van Toezicht van het Octrooibureau haar president hierbij
heeft laten begaan, was een fout. Nu hebben de vertegenwoordigers van de lidstaten de
verhoudingen echter weer rechtgezet. Eindelijk neemt de Raad van Bestuur haar
verantwoordelijkheid door de richting van de hervorming van de kamer van beroep aan te
geven.
De beslissing om hiervoor nieuwe richtlijnen door een lagere instantie en niet door Battistelli
te laten opstellen, is consequent. De voortdurende discussies over het bureau en zijn president
heeft de reputatie van het Octrooibureau geschaad. De ooit zo onvoorwaardelijke steun van de
Raad van Bestuur voor de president begint te verdwijnen, dat is de laatste dagen duidelijk te
merken. Binnen enkele invloedrijke delegaties neemt de zorg om de toekomst van het bureau
toe. Dat betekent echter niet dat de positie van Battistelli wankelt. Zijn hervormingsvoorstel
blijft in grote lijnen behouden, hij neemt nog steeds deel aan de concrete uitwerking van de
hervorming, over de richtlijnen wordt nu echter door anderen beslist.
Uit de bemoeienis door de Raad van Bestuur met de structurele hervorming zou Battistelli
lering moeten trekken. De 38 lidstaten hebben nu een serieuze oproep gedaan om de sociale
vrede binnen het bureau weer te herstellen. De openlijke strijd tussen delen van het personeel
en het bestuur van het bureau zorgt voor een tweespalt binnen het bureau. Bij de gevoelige
thema's over de vestigingsplaats van de rechterlijke instantie en prestatiegerelateerde beloning
van de rechters moest Battistelli op zijn schreden terugkeren. De onnodige onrust onder
medewerkers van de kamer van beroep heeft hij onderschat. De president zal nu eindelijk de
sociale dialoog op consensus gerichte wijze moeten aangaan. Een eerste stap zou een
onafhankelijke disciplinaire procedure zijn tegen de door de president van het bureau
geschorste medewerker van de kamer van beroep. (Christina Schulze)

