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Δημοσίευση Ετήσιας Έκθεσης USTR περί προστασίας Δικαιωμάτων Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας “Special 301 Report on IPR 2022”. 

 

Δημοσιοποιήθηκε 27/4 από το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου (USTR) η Έκθεση 

“Special 301 Report on Intellectual Property Protection” έτους 2022, στην οποία 

αναφέρονται οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ που παρουσιάζουν ανεπαρκείς επιδόσεις σε 

θέματα προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRs). Υπενθυμίζοντας ότι η 

Ελλάδα είχε αφαιρεθεί από τον Κατάλογο Παρακολούθησης (Watch List) της εν λόγω 

Έκθεσης το 2020, σημειώνεται ότι η χώρα μας δεν αναφέρεται στο κείμενο της έκθεσης 

γενικώς ή ειδικώς. 

 

Η εν λόγω Έκθεση έτους 2022 αφορά άνω των 100 εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, 27 εκ 
των οποίων περιλήφθησαν στον Κατάλογο Προτεραιότητας Παρακολούθησης “Priority 
Watch List” (αγορών με σημαντικά προβλήματα προστασίας IPR) ή στον Κατάλογο 
Παρακολούθησης “Watch List” (αγορών που δεν επιδεικνύουν αποτελεσματικότητα / 
επάρκεια προστασίας) ως ακολούθως: 
 
- Priority Watch List (περιλαμβάνονται 7 χώρες): Αργεντινή, Χιλή, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, 

Ρωσία και Βενεζουέλα (συγκριτικά με το 2021, αφαιρέθηκε η Σαουδική Αραβία, συνεπεία 
σχετικών κανονιστικών βελτιώσεων, ενώ δεν συμπεριελήφθη η Ουκρανία, της οποίας η 
αξιολόγηση ανεστάλη λόγω της ρωσικής εισβολής). Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καθ’ 
όλο το 2022 οι ΗΠΑ θα έχουν ειδικό διάλογο με αυτές τις χώρες για διαρκή 
παρακολούθηση των εξελίξεων στο εθνικό κανονιστικό τους πλαίσιο. 

 

- Watch List (περιλαμβάνονται 20 χώρες): Αλγερία, Μπαρμπάντος, Βολιβία, Βραζιλία, 
Καναδάς, Κολομβία, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Αίγυπτος, Γουατεμάλα, Μεξικό, 
Πακιστάν, Παραγουάη, Περού, Ταϊλάνδη, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τουρκία, 
Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν και Βιετνάμ (συγκριτικά με το 2021, αφαιρέθηκαν το 
Κουβέιτ, ο Λίβανος και η Ρουμανία). 

 

Ως προς την ΕΕ, επισημαίνουμε ειδικώς τα διαλαμβανόμενα στο κεφάλαιο της Έκθεσης 
“Geographical Indications” (σελ. 26-28), όπου η σχετική ενωσιακή πολιτική διεθνούς 
προστασίας των ΓΕ / Γεωγραφικών Ενδείξεων -- μέσω διμερών και πολυμερών 
συμφωνιών για υιοθέτηση, σε τρίτες αγορές, περιορισμών χρήσης των ενωσιακών ΓΕ -- 
χαρακτηρίζεται ανησυχητική, καθόσον, όπως αναφέρεται, παρεμποδίζει την πρόσβαση 
στις ξένες αυτές αγορές για α/ προϊόντα που φέρουν “κοινά ονόματα όπως η παρμεζάνα 
και η φέτα”. Εν προκειμένω, κατά τις ΗΠΑ η σχετική πολιτική της ΕΕ υπονομεύει το α/ 
σύστημα προστασίας εμπορικών σημάτων (trademarks), το οποίο προϋπήρχε των ΓΕ, και 
δημιουργεί, παράλληλα, σύγχυση στον καταναλωτή. Επισημαίνεται, στο εν λόγω κεφάλαιο, 
η σχετική α/ επιχειρηματολογία (σε πλήρη ανάπτυξη) κατά του ενωσιακού συστήματος 
προστασίας ΓΕ, σε οποίο μάλιστα σύστημα οφείλεται εν μέρει, αναφέρεται, το εμπορικό 



έλλειμα των ΗΠΑ έναντι της ΕΕ στην κατηγορία των αγροδιατροφικών προϊόντων. Εκτενής 
είναι μάλιστα η αναφορά στην υποκατηγορία των τυροκομικών, επανειλημμένως 
χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της φέτας ως κοινού ονόματος, ενώ, μεταξύ άλλων, 
αναφέρεται η παραγωγή της από τη Δανία και τη Γαλλία για εξαγωγή σε τρίτες χώρες παρά 
την ε/ προστασία της συγκεκριμένης ΓΕ. 
 

Ως προς την Κίνα, επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν την πρόοδο εφαρμογής των 

κινεζικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της διμερούς Συμφωνίας “US-China Economic and 

Trade Agreement” (Phase One Agreement), ιδίως ως προς τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις 

(2021) για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα και τις σχετικές ποινικές 

κυρώσεις, καθόσον οι ανωτέρω μεταρρυθμίσεις πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικά 

για την ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων IPR στην Κίνα και τον 

περιορισμό των παραποιημένων εμπορικών σημάτων, των προϊόντων απομίμησης και της 

διαδικτυακής πειρατείας. 

 

Αναφορικά με την πανδημία covid-19, στη σχετική Ανακοίνωση USTR επισημαίνεται ότι οι 

ΗΠΑ εξακολουθούν να υποστηρίζουν την παραίτηση (waiver) από τα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας για την παρασκευή εμβολίων, σε πλαίσιο ΠΟΕ/TRIPS, για τον 

τερματισμό της πανδημίας. 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση βλ.: 
- “USTR Releases 2022 Special 301 Report on IPR and Enforcement”,  

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/april/ustr-
releases-2022-special-301-report-intellectual-property-protection-and-enforcement. 

- “2022 Special 301 Report”, 
  https://ustr.gov/sites/default/files/IssueAreas/IP/2022%20Special%20301%20Report.pdf. 
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