Ongerustheid in Frankrijk over vertragingen bij het
Europees Octrooibureau
Een zich voortslepend conflict bij het Europees Octrooibureau (EOB) zorgt voor steeds meer
ongerustheid onder de lidstaten; dit geldt vooral voor Frankrijk, dat tevens te kampen heeft
met vertragingen in de verwerking van de dossiers die het ter onderzoek aan het instituut
voorlegt.
Meerdere unanieme bronnen melden dat bepaalde dossiers - door het Institut français de la
propriété industrielle (Nationaal instituut voor intellectuele eigendom, INPI) overgedragen
aan het Europees Octrooibureau - sinds ongeveer een jaar terugkomen met een vertraging van
een of twee maanden in vergelijking met de termijn die hiervoor gangbaar was, wat
consequenties kan hebben voor de aanvragers van een octrooi.
“Het EOB doet voor Franse bedrijven een zogenaamd nieuwheidsonderzoek, een diepgaand
onderzoek naar de staat van de kennis en de techniek, dat het mogelijk maakt vast te stellen of
er echt sprake is van een uitvinding”, zo legt Alain Michelet, voorzitter van de Commission
nationale des conseils en propriété intellectuelle (Nationale adviescommissie voor
intellectuele eigendom, CNCPI), uit aan Agence France Presse.
Vanaf het moment dat het onderzoek gestart wordt hebben bedrijven een jaar om de
internationale beschermingsprocedures in gang te zetten. Hoe langer het onderzoek dus duurt
- de afgelopen tijd tot wel 11 maanden - hoe minder tijd bedrijven hebben om een beslissing
te nemen, wat met name de kleinere benadeelt, omdat zij niet dezelfde financiële buffer en
expertise op het gebied van industriële eigendom hebben als de grote.
Hoe ontstaan die vertragingen? “Het afgelopen jaar heeft het EOB zijn werkmethodes
volledig herzien”, antwoordt het Bureau, wat “vertragingen voor bepaalde specifieke groepen
gebruikers kan hebben opgeleverd”. “Wij werken eraan dat probleem te verhelpen en
voorzien dat het in de komende maanden opgelost zal zijn".
Vergeldingsacties
Yves Le Borgn is afgevaardigde voor Fransen in het buitenland voor de Parti Socialiste; zijn
kiesdistrict bestaat onder meer uit Duitsland, waar het EOB gevestigd is. Voor hem “is het
niet uitgesloten dat het om vergeldingsacties gaat” van de president van het instituut, de
Fransman Benoît Battistelli, omdat Frankrijk kritisch is over zijn methodes van leidinggeven,
die er voor een schadelijk sociaal klimaat zouden zorgen. Andere ondervraagde bronnen
geven dezelfde uitleg.
Betekent dat dat Battistelli expliciet de aanwijzing zou geven het afhandelen van de Franse
dossiers te vertragen? “Ik heb daar geen concrete aanwijzingen voor, maar alles wat ik
gehoord heb in aanmerking nemende verwerp ik zeker niet het idee van een oorzakelijk
verband”, aldus Le Borgn.
Michelet weigert te spreken van opzettelijke vertragingen.

Hij voert aan dat Frankrijk het enige land is van de 38 lidstaten dat de nieuwheidsonderzoeken
laat uitvoeren door het EOB. Dat zijn onderaannemingswerkzaamheden, die voor het EOB
vanzelfsprekend niet dezelfde prioriteit zouden hebben als de eigen dossiers.
>> Lees hier: Benoît Battistelli: Many Apple patents would not have been granted in
Europe
Battistelli, voormalig directeur van het INPI en daarvoor ambtenaar bij het ministerie van
Financiën, werd in 2010 president van het EOB en zette zich aan de hervorming van het
instituut met zijn 7.000 hoogopgeleide, goed betaalde werknemers, die van talrijke voordelen
profiteren, zoals van de genereuze regelingen voor de sociale zekerheid en pensioenen van het
Bureau.
Battistelli lanceerde een serie hervormingen, bijvoorbeeld op het gebied van
loopbaanontwikkeling en de regelingen voor ziekteverlof.
Demonstraties en stakingen
“Ik wil de tarieven niet verhogen. De enige oplossing (om concurrerend te blijven) is dus om
de efficiëntie te verhogen, en dat houdt in hervormingen door te voeren”, verklaarde hij recent
aan Agence France Presse. “Mijn beleid is niet te snijden in het sociaal pakket: het wil de
activiteiten ontwikkelen, kosten beheersen en de efficiëntie vergroten om op de lange termijn
ons sociale systeem te kunnen financieren”.
Maar dat is een bittere pil. Het Bureau is sinds enkele jaren het toneel van sociale spanningen,
omgeven door stakingen, demonstraties en vermeende lastercampagnes. De vakbond bij het
EOB, de Suepo, rapporteert “dictatoriale” methodes.
“Er is een groepje mensen rond de Suepo dat geen veranderingen wil”, analyseert Battistelli.
Yves Lapierre, zijn opvolger bij het INPI en vertegenwoordiger voor Frankrijk in de raad van
bestuur van het EOB, stelt dat “hervormingen noodzakelijk zijn, het is belangrijk om die door
te voeren, maar waar ik mijn vraagtekens bij heb is de manier waarop”.
Half maart vroeg de raad van bestuur van het EOB, die Battistelli's termijn in juni verlengd
had, aan de twee partijen “hun best te doen een oplossing te vinden”.
Michelet spreekt geruststellende woorden: “Battistelli heeft me toegezegd dat het probleem in
de herfst opgelost zal zijn”.
Le Borgn ziet echter een groter achterliggend bestuursprobleem in een organisatie “die niet
voldoende gecontroleerd wordt door zijn lidstaten”.

