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Η ΕΕ κινεί διαδικασία ενώπιον του ΠΟΕ κατά της Κίνας για αθέμιτες μεταφορές
τεχνολογίας
Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018
Σήμερα, η ΕΕ κίνησε νομική διαδικασία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(ΠΟΕ) εναντίον της κινεζικής νομοθεσίας που υπονομεύει τα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών εταιρειών.
Η επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: «Η τεχνολογική καινοτομία και η τεχνογνωσία
μας αποτελούν το θεμέλιο της οικονομίας της γνώσης. Διατηρούν τις εταιρείες μας ανταγωνιστικές στην
παγκόσμια αγορά και υποστηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Δεν
μπορούμε να επιτρέψουμε σε καμία χώρα να υποχρεώσει τις εταιρείες μας να παραδώσουν αυτή τη
δυσαπόκτητη γνώση στα σύνορά της. Αυτό αντιβαίνει στους διεθνείς κανόνες που έχουμε όλοι
συμφωνήσει στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Εάν οι βασικοί παράγοντες δεν σεβαστούν τους κανόνες, το σύστημα
στο σύνολό του θα μπορούσε να καταρρεύσει.»
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Κίνα υποχρεούνται να χορηγήσουν την κυριότητα ή τα
δικαιώματα χρήσης της τεχνολογίας τους σε εγχώριες κινεζικές οντότητες και στερούνται της
δυνατότητας να διαπραγματεύονται ελεύθερα τους όρους αγοράς σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα βασικά δικαιώματα που οι επιχειρήσεις πρέπει να απολαύουν, σύμφωνα
με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS).
Η υπόθεση που ξεκίνησε σήμερα η ΕΕ στοχεύει σε συγκεκριμένες διατάξεις του κινεζικού κανονισμού
σχετικά με την εισαγωγή και την εξαγωγή τεχνολογιών (γνωστού ως «TIER») και του κανονισμού
σχετικά με κοινοπραξίες μεταξύ κινεζικών και αλλοδαπών εταιρειών (γνωστού ως «κανονισμός JV») που
εισάγουν διακρίσεις σε βάρος μη κινεζικών εταιρειών και τις μεταχειρίζονται δυσμενέστερα σε σχέση με
τις εγχώριες.
Οι διατάξεις αυτές παραβιάζουν τις υποχρεώσεις έναντι του ΠΟΕ να αντιμετωπίζονται οι ξένες εταιρείες
επί ίσοις όροις με τις εγχώριες, και να προστατεύονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι επιχειρηματικές πληροφορίες που δεν αποκαλύπτονται.
Αν οι διαβουλεύσεις που ζητήθηκαν σήμερα δεν επιτύχουν ικανοποιητική λύση εντός 60 ημερών, η ΕΕ
θα μπορεί να ζητήσει από τον ΠΟΕ τη σύσταση ειδικής ομάδας προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με το
ζήτημα.
Ενώ το αίτημα της ΕΕ είναι παρόμοιο με εκείνο που υπέβαλαν πρόσφατα στον ΠΟΕ οι ΗΠΑ, εντοπίζει
επίσης περαιτέρω πιθανές παραβάσεις των κανόνων του ΠΟΕ.
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