Mikä on Global Anti-Counterfeiting Group (GACG) -verkosto?
GACG on kansainvälinen verkosto, joka koostuu kansallisista ja alueellisista immateriaalioikeuksien
suojaamiseen ja täytäntöönpanoon erikoistuvista organisaatioista. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu 21
jäsenorganisaatiota, jotka kattavat laajuudeltaan yli 40 valtiota. Verkostoon kuuluu myös monia liitännäisiä
sidosryhmiä ja -organisaatioita. Verkoston tarkoituksena on vaihtaa ja jakaa parhaita käytäntöjä ja
informaatiota sekä toimia yhteishankkeissa kansainvälisten immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoon liittyvien
ongelmien ratkaisemiseksi.
1.

Jäsenten kansainvälisten toimintojen koordinointi erityisesti suhteessa kansainvälisiin
viranomaisorganisaatioihin
Saavutukset
Yhteisymmärryspöytäkirja (MOU) yhteistoiminnasta ja yhteistyöstä Maailman tullijärjestön (WCO)
kanssa; yhteisprojektit UNICRI:n kanssa järjestäytyneen rikollisuuden osallisuuden tutkimuksessa
tuoteväärennöksien ja piratismin osalta; GACG ja jäsenorganisaatiot johtavia osanottajia uudessa EU:n
immateriaalioikeusloukkausvalvonnassa; perustajajäsen ja aktiivinen osanottaja Interpolin
immateriaalioikeusrikosryhmässä; virallinen valvoja WIPO:n Advisory Committee on Enforcementissa;
yhteistyö ja yhteistoiminta UNICRI:n (United Nations interregional Crime and Justice Research Institute)
kanssa, tutkimus ja koulutus järjestäytyneen rikollisuuden osallisuudesta immateriaalioikeusrikoksissa.
Aktiivinen osallistuminen ja koordinointi koulutuksissa, seminaareissa, konferensseissa ja
kahdenvälisissä tapaamisissa mukaan lukien tapahtumat ja projektit EU:n, EU Observatoryn, Interpolin,
WIPO:n, YK:n järjestöjen, WHO:n, OHIM:in, EPO:n ja monien alueellisten ja kansallisten viranomaisten
kanssa.
Toimintojen ja tavoitteiden koordinointi kansainvälisten liiketoimintajärjestöjen ICC-BASCAP, INTA,
AIM, CACP kanssa sekä kansainvälisten teollisuusjärjestöjen kanssa IFPI, MPA, BSA jne. kanssa.

2.

Tutkimus ja tiedon levittäminen väärennöskaupan kansainvälisestä ulottuvuudesta yleiseen tietoisuuteen
Saavutukset
UNICRI:n raportti yhteistyössä GACG:n kanssa koskien järjestäytyneen rikollisuuden osallisuutta
vaarallisten väärennösten kaupassa (2007) kokosi yhteen tärkeitä faktoja ja tietoa ja käynnisti
väärennöskaupan ja piratismin kansainvälisen valvonnan; GACG:n teettämä ja vuonna 2000 julkaistu
CEBR:n raportti väärennettyjen tuotteiden taloudellisista vaikutuksista Euroopassa oli pääasiallinen
lähde EU:n vihreän kirjan ja toimenpidesuunnitelman perusteluille, jotka koskivat taistelua
väärennöskauppaa ja piratismia vastaan EU:ssa. Tämä johti neuvoston direktiiviin
immateriaalioikeuksien siviilitäytäntöönpanosta ja lopulta EU:n laajuiseen
immateriaalioikeusloukkauksien valvontaan (EU Observatory on Infringements of IPRs). GACG ja sen
jäsenorganisaatiot ovat osallistuneet moniin muihin immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoa koskeviin
tutkimus- ja tiedonlevittämisprojekteihin EU:n, Interpolin ja UNICRI:n kanssa.
GACG on ollut keskeisessä osassa luomassa ja esiintuomassa Maailman antipiratismipäivää, jota tänä
vuonna vietettiin 17. kertaa. Tapahtuma tarjoaa hyvän mahdollisuuden lisätä yleistä tietoisuutta
väärennöskaupan ja piratismin taloudellisista ja sosiaalisista haitoista. Arvovaltaisia tapahtumia on pidetty
useissa GACG-maissa kuten Iso-Britanniassa, USA:ssa, Ranskassa, Italiassa, Suomessa, Saksassa,
Espanjassa, Tanskassa, Kanadassa, Ukrainassa, Intiassa jne.
GACG järjestää ja hallinnoi vuosittaisen Global Anti-Counterfeiting Awardsin, joka järjestetään myös 17.
vuotta peräkkäin. Tapahtumassa palkitaan yksittäisten henkilöiden, virallisten organisaatioiden,
oikeuksien haltijoiden, yhdistysten, oikeaksi todentavaa teknologiaa käyttävien sekä median
poikkeuksellinen työ kansainvälisessä kampanjassa väärennettyjen tuotteiden myyntiä vastaan.

3.

Parhaiden käytäntöjen vaihto ja kansallisten sekä muiden väärennösten vastaisten ryhmien välisten suhteiden
vaaliminen
Saavutukset
Vuosittaisten seminaaritapaamisten järjestäminen, joissa vaihdetaan informaatiota ja hyväksi todettuja
käytäntöjä verkoston jäsenorganisaatioiden välillä; yleisen tietoisuuden nostamiseksi suunnattujen
kampanjoiden suuntaviivojen julkaisu; panostukset monenlaisiin kansallisiin parhaiden käytäntöjen
raportteihin ja seminaareihin.
Uusia jäsenyyksiä perustettu Keniassa, Intiassa, Ukrainassa, Norjassa, Nigeriassa ja Kanadassa. Uudet
alueelliset jäsenet: MARQUES - The Association of European Trade Mark Owners. Tiivis yhteydenpito
potentiaalisiin uusin jäsenjärjestöihin monilla alueilla ja useissa maissa.

Nykyisten toimintojen ohjelma
1.

2.

3.

Yhteistoiminnot WCO:n, Interpolin, EU Observatoryn, Euroopan komission ja UNICRI:n kanssa; verkoston
yhteistyön vahvistaminen GACG:n jäsenorganisaatioiden ja kansainvälisten virallisorganisaatioiden välillä;
erityinen painotus työskentelyssä kansainvälisten kansalaisjärjestöjen ICC/BASCAP, INTA/ACC ja AIM ACC
sekä muiden kansainvälisten oikeuksien haltijoiden muodostamien järjestöjen kanssa. Enemmän
konferensseja, seminaareja ja tapahtumia yhteistyössä kansallisten jäsenorganisaatioiden ja muiden
kansainvälisten organisaatioiden kanssa.
Verkostoitumisen etujen, tietoisuuden ja Maailman antipiratismipäivän sekä Global Anti-Counterfeiting
Awardsin koulutuspotentiaalin hyödyntämisen kehittäminen ja jatkuvuuden takaaminen.
Immateriaalioikeuksien täytäntöönpanon kansainvälisten suuntaviivojen edistäminen ja erityisesti
kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja immateriaalioikeusrikoksiin liittyen; täysi tuki
suuremmalle kansainvälisten ulottuvuuksien yhteistutkimukselle ja väärennöskaupan vastaiselle kampanjalle.
CACG:n verkoston ja jäsenorganisaatioiden etujen tehokkuuden lisääminen (1. ja 2. kohdan kautta) ja
edistäminen kaikille mahdollisille jäsenorganisaatioille ja erityisesti uusille järjestöille kehitysmaissa.

Tämänhetkiset jäsenorganisaatiot GACG–verkostossa: Union des Fabricants (Ranska), IACC (USA), Indicam
(Italia), APM (Saksa), Andema (Espanja), SACG (Ruotsi), DACG (Tanska), FACG (Finland), QBPC (Kiina),
HKIPS (Hong Kong), ACGI (Intia), UAACP (Ukraina), FICCI.CASCADE (Intia), Comité Colbert (Ranska),
MARQUES (Eurooppa), NACG (Norja), ACC (Nigeria), ACA (Kenia), CACN (Kanada), CIPC (Kanada) ja
ACG (Iso-Britannia)

