Posjet ukrajinske delegacije u okviru suradnje s Europskom patentnom
organizacijom
U radnom posjetu Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo 7. travnja boravila je
delegacija iz Ukrajine koju su činili g. Dmytro Tabachnyk, član Verkhovne
Rade (Ukrajinski parlament) i prvi zamjenik predsjednika Odbora za znanost i
obrazovanje, g. Mykola Paladii, predsjednik Državnog ureda za intelektualno
vlasništvo Ukrajine i gđa Olena Shcherbakova, voditelj Odjela za europske
integracije i međunarodnu suradnju. Hrvatsku delegaciju na susretu su činili g. Nenad
Stazić, predsjednik saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, g.
Željko Topić, ravnatelj Zavoda, gđa Ljiljana Kuterovac, zamjenica ravnatelja, gđa
Romana Matanovac Vučković, predsjednica Žalbenog vijeća pri Zavodu, te gđa Vera
Tadić iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Na sastanku je
sudjelovao g. Pascal Phlix iz Uprave za pravne i međunarodne poslove Europske
patentne organizacije (EPO), zadužen za suradnju s budućim zemljama članicama.
Posjet je iniciran u okviru bilateralne suradnje između Europske patentne
organizacije i Ukrajine. Naime, Europska patentna organizacija je, podupirući
inicijativu EU-a „Istočno partnerstvo“, izradila Akcijski plan za svaku pojedinu zemlju
obuhvaćenu ovom inicijativom, sa naglaskom na područje inustrijskog vlasništva radi
njihove postupne integracije u gospodarstvo EU-a. Kao jedna od novih zemalja
članica EPO-a (od 1. siječnja 2008.) koja se istakla kvalitetnim procesom pripreme za
punopravno članstvo u EPO-u i EU, Hrvatska je pozvana da se aktivno uključi u
provedbu ovog Akcijskog plana.
Tijekom sastanka izraženo je zadovoljstvo zbog početka suradnje u području
intelektualnog vlasništva između dviju zemalja. Temeljem iskazanog interesa
Ukrajinske delegacije glavna tema sastanka bila je prijenos hrvatskih iskustava u
procesu pristupanja Europskoj patentnoj organizaciji, počevši od Sporazuma o
suradnji i proširenju pa do punopravnog članstva. Hrvatska strana prezentirala je
učinke i koristi pristupanja, te su prodiskutirani i tehnički aspekti suradnje s EPO-om.
Slijedom sastanka inicirano je sklapanje bilateralnog sporazuma o suradnji između
zavoda za intelektualno vlasništvo dviju zemalja, te je ukrajinska delegacija uputila
poziv ravnatelju g. Topiću na sudjelovanje i prezentaciju hrvatskih iskustava na
međunarodnoj konferenciji o intelektualnom vlasništvu koju ukrajinski Zavod u rujnu
organizira u Jalti.

