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Valtava maailmanlaajuinen markkina
Väärennökset ja piratismi ovat kasvaneet 
kansainväliseksi liiketoiminnaksi, jonka arvioidaan 
ylittävän 650 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa 
käsittäen yli puolet kansainvälisten kaupan kanavien 
läpi kulkevista tuotteista (2008).

Sähkötekniset tuotteet, nyt toisella sijalla
Väärennetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet ovat 
nyt toisella sijalla lääkkeiden jälkeen. Lähtien 
komponenteista kuten sulakkeet, kaapelit ja katkaisijat 
kotitalouslaitteisiin, ammattilaistyökaluihin ja aina 
autojen ja lentokoneiden varaosiin, mikään ei ole 
suojassa väärentämiseltä. Ulkonäkö ja pakkaus 
voivat olla hyvin vakuuttavia samalla, kun itse tuotteet 
ovat usein ala-arvoisia ja saattavat olla vakava 
turvallisuusuhka aiheuttaen onnettomuuksia ja 
maksaen ihmishenkiä.

Rahoittaa järjestäytynyttä rikollisuutta
Vaikka väärentäminen saattaa joskus vaikuttaa 
vähäpätöiseltä rikkomukselta, se voi liittyä suoraan 
kansainväliseen rikollisuuteen ja auttaa rahoittamaan 
muita rikollisia toimia.

MIKSI TAISTELLA 
SÄHKÖTEKNISTEN 
TUOTTEIDEN 
PIRATISMIA VASTAAN 
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Valtaosa kuluttajista ostaa väärennettyjä 
tuotteita
Kansainvälisen Kauppakamarin (ICCWBO) teettämän 
tutkimuksen mukaan 80 % kuluttajista kehittyneessä 
ja kehittyvässä maailmassa ostaa väärennettyjä 
tuotteita säännöllisesti tietämättään, välittämättä 
tai pelkäämättä seurauksia kuten mahdollisia 
terveys- ja turvallisuusriskejä itselleen ja perheelleen. 
He ovat tavallisesti tietämättömiä todellisista riskeistä 
terveydelleen tai hyvinvoinnilleen, mutta ovat 
halukkaita muuttamaan käyttäytymistään, kun heille 
kerrotaan vaaroista.

Yksi väärennetty komponentti – valtava 
taloudellinen vastuu
Kun väärennetyt sähkölaitteet, komponentit ja 
varaosat pääsevät valmistuksen toimitusketjuihin, 
ne voivat lisätä tulipalon, sähköiskun ja räjähdyksen 
riskejä, jotka voivat maksaa työtekijöille hengen, 
aiheuttaa vakavia omaisuusvahinkoja ja sisältää 
arvaamattomia taloudellisia vastuita.

Yksi väärennetty komponentti voi mitätöidä 
kokonaisten järjestelmien ja asennusten takuut 

johtaen vakaviin taloudellisiin menetyksiin ja 
vastuisiin. Valmistajia, asentajia, suunnittelijoita 
ja työntekijöitä voidaan pitää vastuullisina 
väärennettyihin tavaroihin liittyviin häiriöihin ja 
onnettomuuksiin.

Väärennettyjen sähkötuotteiden ei tarvitse täyttää 
suorituskyky- ja turvallisuusvaatimuksia. Niitä ei 
testata tai hyväksytä.

Esimerkiksi väärennetyt lentokoneosat aiheuttavat 
vakavan riskin sotilas- siviili- ja kaupallisten 
lentokoneiden turvallisuudelle.

Paranna varastonhallintaa ja tarkastuksia
Väärennettyjen osien pääsy toimitusketjuihin voidaan 
usein välttää parantamalla varastonhallintaa, 
hankintamenettelyitä ja tarkastuskäytäntöjä. 
Esimerkiksi ilmailussa IECQ ECMP (Electronic 
Component Management Plan) on erityisen onnistunut 
työkalu, joka auttaa teollisuutta taistelemaan 

elektronisten komponenttien väärennöksiä vastaan.
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TALOUDELLINEN VAIKUTUS

Väärennetyt tuotteet vaikuttavat talouteen suoraan 
siellä, missä niitä tuotetaan ja myös siellä, missä niitä 
myydään.

Ulkomaisten investointien menettäminen
Hyvämaineiset valmistajat käyvät haluttomiksi 
valmistaa tuotteitaan maissa, joissa tehdään 
väärennöksiä. Verotulojen menettämisen lisäksi nämä 
maat menettävät suoria ulkomaisia investointeja 
ja jäävät paitsi ulkomaisesta tietotaidosta. Ajan 
mittaan niiden maine johtaa heikkoon taloudelliseen 
kehitykseen ja työpaikkojen menettämiseen.

Kasvavat sosiaalikustannukset
Maat, jotka ottavat vastaan väärennettyjä tuotteita, 
kärsivät loukkaantumisiin ja kuolemantapauksiin 
liittyvien lisääntyneiden sosiaalikustannusten 
lisäksi työpaikkojen menettämisestä, menetetyistä 

myyntimahdollisuuksista ja verotuloista. Vuoden 
2008 tietoihin perustuvan Kansainvälisen 
Kauppakamarin (ICCWBO) tutkimuksen1 mukaan 
G20 maat menettävät noin 90 miljardia Yhdysvaltain 
dollaria verotuloina ja korkeampina sosiaalikuluina. 
Kuolemantapauksiin ja vaarallisten väärennettyjen 
tuotteiden aiheuttamien vammojen hoitoon tarvittaviin 
terveydenhoitopalveluihin liittyvät kustannukset 
ylittävät 20 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Nämä 
ovat vain osa hallituksille ja kuluttajille aiheutuvista 
taloudellisista vahingoista.

Tuhoutuneet työpaikat
Väärennöksillä on myös suuri vaikutus työllisyyteen. 
Analyysit viittaavat siihen, että ottamatta huomioon 
seurannaisvaikutuksia tavaran toimittajille ja kaupalle, 
väärentäminen ja piratismi ovat tuhonneet 

2,5 miljoonaa työpaikkaa G20-maissa.

1 Kansainvälisen kauppakamarin raportti piratismin taloudellisista vaikutuksista (päivitetty versio):
Impacts of counterfeiting and piracy to reach US$1.7 trillion by 2015 

  http://www.iccwbo.org/News/Articles/2011/Impacts-of-counterfeiting-and-piracy-to-reach-US$17-trillion-by-2015/
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Valmistuksen ja myynnin lopettaminen ei riitä
Useimmat hallitusten ja viranomaisten ponnistukset 
keskittyvät pysäyttämään väärennettyjen tuotteiden 
valmistuksen ja myynnin. Kuitenkin tuotepiratismin 
vastustamiseksi on yhtä tärkeää ymmärtää 
väärennettyjen tuotteiden ostamiseen johtavia syitä ja 
vähentää kysyntää lisäämällä tietoisuutta, erityisesti 
sähkötuotteiden osalta.

Miksi kuluttajat ostavat väärennettyjä tuotteita
Kansainvälisen kauppakamarin 42 maassa teettämä 
tutkimus antaa joitakin arvokkaita näkemyksiä2. 

Mielletään harmittomaksi
Kuluttajien suuri enemmistö myöntää väärennösten 
ostamisen epäeettiseksi, mutta he pitävät sitä 
perimmältään rikoksena, jolla ei ole uhria, ja 
tuntevat harvoin siitä syyllisyyttä. Ostajiin ja 
toisinaan myyjiin kohdistuvien suoranaisten 
rangaistusten puuttuessa he mieltävät väärennösten 
olevan harmittomia. He ovat yleensä tietämättömiä 
sekä toimintansa taloudellisesta vaikutuksesta että 
terveydelleen aiheutuvasta vaarasta.

Voiman tunne
Useimmat kuluttajat kieltäytyvät kutsumasta itseään 
väärennöksen uhreiksi, vaikka heillä olisi huonoja 
kokemuksia sellaisista tuotteista. He uskovat 
hallitsevansa tilanteen ja joissakin tilanteissa kokevat 
hankintansa oikeutetuksi. Yleensä hankinnan 

VÄHENNÄ VÄÄRENNÖSTEN 
KYSYNTÄÄ

2 Kansainvälisen Kauppakamarin suositus piratismin torjumiseksi:
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/BASCAP-Consumer%20Research%20Report_Final.pdf 
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syitä ovat alhaisempi hinta ja saatavuus, mutta 
joissakin maissa voidaan havaita monimutkaisempia 
motiiveja kuten kapinointi vallitsevaa järjestystä tai 
jakelujärjestelmää vastaan.

Laajalti saatavilla – vähän valvontaa
Kasvavilla markkinoilla yli puolet väärennösten 
kaupasta tapahtuu normaaleissa myymälöissä ja 
kuluttajat eivät koe, että heillä olisi keinoa suojautua 
piraattituotteita vastaan. Lisäksi, vaikka heillä olisi 
valinnan varaa, heillä ei ehkä usein olisi taloudellista 
mahdollisuutta hankkia aitoa.

Heräteostos
Useimmiten väärennös hankitaan heräteostoksena. 
Kuluttajat tarvitsevat tuotteen nopeasti, käyttävät sen 
nopeasti ja heittävät sen pois nopeasti.

Terveysriski – tehokas pelote
Kuluttajat kaikissa maissa käyttäytyvät 
läheisyyssäännön mukaisesti. He välittävät ensin 
itsestään ja perheestään, sitten yhteisöstään ja 
viimeiseksi kotimaastaan. Riskit terveydelle ja 
henkilökohtaiselle omaisuudelle ovat tehokkaimpia 
pelotteita väärennettyjen tuotteiden ostamista 
vastaan. Kuluttajat muuttavat suhtautumistaan ja 
ostokäyttäytymistään, kun he ymmärtävät riskit ja 
vaarat itselleen, perheelleen ja yhteisölleen. 
Kuluttajat kaipaavat myös todisteita siitä, että 
hallitus pitää sitä vakavana ongelmana, jolla on 
seurauksensa.

Uskottavimpia todistajia väärennettyjä tuotteita 
vastaan ovat paikalliset uhrit (ihmiset, joiden terveys 

on kärsinyt).
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ASKELEET TUOTEPIRATISMIN 
VASTUSTAMISESSA

Avainasioita taistelussa tuotepiratismia 
vastaan ovat omaisuuden suojaaminen 
oikeudellisesti ja teknisesti, tiukemmat 
testauskäytännöt ja laadunvalvontatavat 
sekä parempi tiedonvaihto 
toimitusketjussa.

Alla muutamia konkreettisia toimenpiteitä 

joiden tulisi sisältyä väärennösten 

torjuntastrategiaan:

1. Rekisteröi tavaramerkit, tekijäoikeudet, 
mallisuojaa, hae patentteja

2. Liity sopivaan teollisuusliittoon

3. Laadi väärennöstentorjuntasuunnitelma, 
tuotemerkin suojausohjelma – kouluta

4. Ota käyttöön salaiset ja julkiset 
väärennöstentorjuntatekniikat 

5. Markkinavalvonta, laadunvalvonta, tarkastukset 

6. Ilmiannot ja yhteistoiminta viranomaisten 
kanssa

1.  Rekisteröi tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Rekisteröi tavaramerkit kaikissa niissä maissa, joissa 
myyt valmistat, lisensioit taijakelet tuotteita. Tämä on 
välttämätöntä suojattaessa tavaramerkkejä ja tuotemerkkejä. 
Haemyös patentteja ja mallisuojaa. Saat lisätietoja 
rekisteröintimenettelyistä tavaramerkkiasiamieheltä.

2.  Liity teollisuusliittoon

- Suomen Anti-piratismiyhdistys ry
  http://www.facg.fi  
- Kauppakamari 
  http://kauppakamari.fi / 
- Patentti- ja rekisterihallitus
  http://www.prh.fi  
- International Anticounterfeiting Coalition
  http://www.iacc.org 
- International Trademark Association
  http://www.inta.org

3.  Väärennöstentorjuntasuunnitelma, tuotemerkin   
     suojausohjelma

Laatimalla ja toimeenpanemalla väärennöstentorjuntapolitiikan 
ja tuotemerkin suojausohjelman yritys voi varmistua,
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että kaikki asiaankuuluva on tehty väärennösten 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi ja tekijäoikeuksien 
ja tavaramerkkien suojaamiseksi. Yhdessä ne 
muodostavat oikeudellisen suojan, mutta suojaavat 
myös maineen menetyksiltä ja haitalliselta yleiseltä 
mielipiteeltä. Tuotemerkin suojausohjelma ja 
väärennösten torjuntasuunnitelma listaavat käyttöön 
otettavat ennakoivat toimenpiteet väärennettyjen 
tuotteiden tunnistamiseksi ja raportoimiseksi. Ne 
auttavat rajoittamaan negatiivisia vaikutuksia ja 
vähentävät vasteaikaa vahingon sattuessa.

Tarkasteltavia aiheita ovat:

• toimitusketjun prosessit, tarkastukset, auditoinnit ja 
laadunvalvonta 

• riskien ja uhkien tunnistaminen ja arviointi

• prosessien tunnistaminen ja raportointi, mukaan 
luettuna väärennettyjen tuotteiden käsittely

• kokonaisriskienhallinta ja asiaankuuluvat 
seurantamenettelyt 

Suunnitelmassa tulisi myös käsitellä tuotteen merkintöjä 
(mukaan lukien väärentämisenestotekniikat) ja 
henkilökunnan kouluttamista tunnistamaan väärennetyt 
tuotteet. Edelleen sen tulisi tarjota apua ja 
koulutusohjelmia viranomaisille, joiden tehtävä on 
toimeenpanna väärennettyjen tuotteiden takavarikkoja. 
Jälkimmäinen siksi, että vain alkuperäisen tuotteen 
valmistaja tietää, onko tuote aito vai väärennetty. Osa 
tästä voi sisältää tuotetietokannan luomisen, 
reaaliaikaisia raportointimekanismeja ja yksinkertaisia 
sääntöjä, jotka antavat tarkastajille vihjeitä kuinka 
huomata väärennökset.

Kun väärennettyjä tuotteita löytyy
Otettuasi yhteyttä asianomaiseen viranomaiseen 
harkitse avunpyyntöä IEC:n Conformity Assesment 
järjestelmän jäsenelle (luettelo sivulla 16). He 
voivat ohjata sinut kansallisten sertifi ointilaitosten 
ja laboratorioiden puoleen, jotka voivat avustaa 
sinua laatimaan testaus ja tarkastusohjelman 
tulevien ongelmien välttämiseksi, ja tuotekoulutusta 
valmistushenkilöstölle ja viranomaisille. 

 Väärennös  Aito
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4. Väärennöstentorjuntatekniikat

On olemassa useita väärennöstentorjuntatekniikoita, 
joiden avulla tuotteita voidaan suojata paremmin 
ja todentaa oikeaksi. Vaikka ne eivät voikaan 
estää väärentämistä täydellisesti, ne voivat tehdä 
sen vähemmän houkuttelevaksi ja kannattavaksi 
lisäämällä väärentäjien riskejä. 

Upota tavaramerkit tuotteisiin
Yritä aina tehdä tavaramerkistäsi osa lopputuotetta. 
Vältä tarroja, jotka on helppo poistaa ja käytä 
tekniikoita, joita on vaikea kopioida. 

Yhdistele erilaisia tekniikoita.
Vaikeutena on löytää oikea tekniikka käsillä olevaan 
ongelmaan. Ratkaisun pitää olla kustannustehokas, 
soveltua jakelukanaviin, asiakasystävällinen ja 
kestävä. Useamman suojaustavan yhdistelmä 
tavallisesti parantaa tehokkuutta.

Katsaus menetelmiin
Tällä hetkellä saatavilla olevia tekniikoita ovat erilaiset 
painotekniikat (mikropainatukset, näkymättömät 
musteet, kerrospainatus, valoon tai lämpöön reagoivat 
musteet, vesileimat), pakkausten seurantajärjestelmät 
sisältäen viivakoodit, RFID-tunnistus ja nanokokoiset 
merkit, hologrammit (sisältäen sekä näkyvät että 
näkymättömät kuviot sekä RFID:n ja hologrammien 
yhdistelmät), magneettinauhat, kemialliset ja 
biologiset merkit. Jälkimmäisissä erikoiskynällä 
viedään painetulle alueelle tunnistusnestettä, joka 
saa aikaan joko värimuutoksen tai valoa heijastavan 
reaktion osoittamaan aitoutta.

Lisätukea
Ota yhteyttä IEC:n Conformity Assesment 
järjestelmään selvittääksesi, minkälaista tukea 
he voivat antaa väärennöstentorjuntajärjestelmän 
laadinnassa (sivu 16).
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5. Markkinavalvonta, laadunvalvonta, tarkastus

• Perusta perinteinen markkinavalvonta ota mukaan 
tulli ja satamat.

• Hanki ja testaa näytteitä avoimilta markkinoilta, 
verkkopalveluista ja huutokaupoista. Tee tiettäväksi, 
että teet tällaisia testejä.

• Pidä yllä tietokantaa yrityksistä ja valmistajista, 
jotka väärentävät tuotteitasi.

• Lähetä vaatimus toiminnan lopettamisesta 
jokaisesta loukkauksesta käynnistääksesi tuote- ja 
tavaramerkin suojaustoimet.

• Kiristä aitojen tuotteiden toimitusketjua, valmistus- 
ja toimitusreittejä.

• Käynnistä tehdas-, toimitus-, ja 
maahantulotarkastuksia (koska väärennetyt tuotteet 
kätkeytyvät joskus aitoihin toimituksiin). 

•  Harkitse IEC Conformity Assesment järjestelmän 
jäsenen käyttämistä tarkastuksiin ja testauksiin 
ennen lähetystä ja markkinoilletulopisteissä 
(lisätietoja sivulla 16).

6. Yhteistyö viranomaisten kanssa

Rekisteröidy tullin valvontaohjelmiin.

Organisaatiot kuten Interpol, WTO (Maailman 
Kauppajärjestö), Maailman tullijärjestö, WIPO 
(Maailman henkisen omaisuuden järjestö) ja ICC 
(Kansainvälinen kauppakamari) työskentelevät 
yhdessä parantaakseen kansainvälistä yhteistyötä ja 
rajavalvontaa lisäämällä tulliviranomaisten yhteistyötä 
ja tietojenvaihtoa parhaista käytännöistä. IEC ja sen 
Conformity Assesment järjestelmän jäsenet tukevat 
näitä tavoitteita konkreettisesti kentällä tarkastuksilla 

ja testauksilla
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Varmista painettujen asiakirjojen tyyli, ulkoasu, ja laatu, pakkaus ja merkinnät.

Pakkaus ja merkinnät ovat joskus ilmeisin merkki siitä, että jotain on väärin.

Tarkista outo kielenkäyttö, kielioppivirheet, outo ulkoasu, epätavalliset kirjasintyypit, sertifi ointileiman tai 
-tarran puuttuminen.

Tarkista tavaran mukana toimitetut testaussertifi kaatit ja asiakirjat.

Perusteelliseen ulkopuoliseen silmämääräiseen tarkastukseen tulisi kuulua myös merkinnät ja logot sekä 
mahdolliset ristiriitaisuudet toimitusasiakirjojen ja osanumeroiden välillä.

Ulkoinen silmämääräinen tarkastus

Onko tuotteen tuntuma epätavallinen, onko johtimien paksuus outo, tuntuvatko paino tai muoto oudoilta.

Merkinnät ja logot

Tarkista tuotemerkin logon täsmällisyys ja laatu (käytä logokirjastoja) ja varmista osanumeroiden ja 
päiväyskoodien työn laatu: luettavuus, terävyys selkeys. Tavallisesta poikkeavan näköiset tavaramerkkilogot 
saattavat kertoa väärennöksestä.

Tarkista todisteet fysikaalisesta muuttamisesta: hiontajäljet, peitevärit, jne. (asetoni tehoaa moniin peiteväreihin) 
Tee merkintöjen pysyvyystesti mustemerkinnöille. (käytä 3:1 mineraalitärpätti:isopropyylialkoholi).

Yksinkertainen ohje väärennösten tunnistamiseksi
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VÄÄRENNÖSTEN TORJUNNAN 
ETULINJASSA

Tarkastus ja testaus – tehokkaat pelotteet
Vaikka tarkastukset ja kolmannen osapuolen 
suorittama testaus eivät olekaan ehdottomasti 
ainoat ratkaisut väärennöksiä vastaan, ne voivat olla 
erittäin tehokkaita työkaluja globaalin tuotantoketjun 
hallinnassa ja paljastaa väärennetyt tuotteet ennen 
niiden pääsyä maahan tai organisaatioon.

Testaaminen globaalien vaatimusten mukaan
Testauslaboratoriot käyttävät kolmannen 
osapuolen testeissä, tarkastuksissa ja valvonnassa 
kansainvälisiä standardeja jotka sisältävät 
yleisesti hyväksytyt suorituskyky, turvallisuus ja 
laatuvaatimukset.

Varmennus heti
Sähköteknisellä alalla IEC Conformity Assesment 
järjestelmä käyttää reaaliaikaisia tietokantoja 
myönnettyjen Vaatimustenmukaisuus- ja/tai 
Testaussertifi kaattien välittömään varmentamiseen, 
mikä myös helpottaa väärät kauppatavarat.

Useimmat kansalliset sertifi ointilaitokset ovat 
jäsenenä yhdessä tai useammassa IEC Conformity 
Assesment järjestelmässä. Ne voivat antaa apua 
ja tietoja organisaatioista, jotka voivat avustaa 
väärennösten torjunnassa.

Täydet tiedot kunkin IEC Conformity Assesment 
järjestelmän jäsenistä löytyvät seuraavista 
verkkolinkeistä:

Kotitalous- lääkintä- ja toimistolaitteet ja lelut:
http://members.iecee.org/ 

Elektroniset komponentit mukaan luettuna 
komponentit lentokoneteollisuudelle
www.iecq.org/membership/participating_countries/
IECQ_NAIs.htm 
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KANSALLISIA 
SERTIFIOINTILAITOKSIA

Kansallisiin sertifi ointilaitoksiin saat yhteyden maasi IEC CA (Conformity Assesment) järjestelmän 
jäsenen kautta:

Argentina
IRAM
www.iram.org.ar

Australia
Standards Australia
www.standards.org.au

Austria
OVE
Oesterreichischer 
Verband für 
Electrotechnik
www.ove.at

Bahrain
Bahrain Standards & 
Metrology Directorate
www.moic.gov.bh

Belarus
BELLIS JSC
www.bellis.by/en

Belgium
SGS Belgium
N.V.-Division
www.be.sgs.com/cebec

Brazil
COBEI 
www.cobei.org.br

Bulgaria
BDS 
www.bds-bg.org

Canada
Standards Council of 
Canada
www.scc.ca

China
CNCA

cnca.gov.cn

Colombia
ICONTEC

www.icontec.org.co

Croatia
HZN

www.hzn.hr

Czech Republic
EZU

www.ezu.cz

Denmark
Dansk Standard

www.ds.dk

Finland
SGS Fimko Ltd
www.fi .sgs.com/
sgssites/fi mko

France
LCIE 
www.lcie.com

Germany
Deutsche Kommission 
Elektrotechnik 
Elektronik 
Informationstechnik im 
DIN & VDE
www.dke.de

Greece
Elot 
www.elot.gr
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Hungary
TÜV Rheinland
www.tuv.com/hun

India
Bureau of Indian 
Standards
www.bis.org.in

Indonesia
BSN
www.bsn.go.id

Ireland
ETCI 
www.etci.ie

Israel
SII
www.sii.org.il

Italy
IMQ
www.imq.it

Japan
JISC
www.jisc.go.jp

Kenya
KEBS
www.kebs.org

Korea, Republic of
KATS
www.kats.go.kr

Libya
Libyan National Centre 
for Standardization and 
Metrology
www.lncsm.org.ly

Malaysia
SIRHIM Berhad

www.sirim.my

Mexico
ANCE

www.ance.org.mx

Netherlands
DEKRA

www.dekra.nl

New Zealand
Standards New Zealand

www.standards.co.nz

Norway
NEK

www.nek.no

Pakistan
Pakistan Standards 
and Quality Control 
Authority
www.psqca.com.pk

Poland
PCBC
www.pcbc.gov.pl

Portugal
CERTIF
www.certif.pt

Romania
ASRO
www.asro.ro
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Russian Federation
GOSTR
www.gost.ru

Saudi Arabia
SASO Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization
www.saso.org.sa

Serbia
ISS Institute for 
Standardization of 
Serbia
www.iss.rs

Singapore
Spring
www.spring.gov.sg

Slovakia
SEV Slovak 
Electrotechnical 
Committee
www.sutn.gov.sk

Slovenia
SIQ
www.siq.si

South Africa
IEC National Committee 
of South Africa
www.sabs.co.za

Spain
AENOR
www.aenor.es

Sweden
SEK Svensk Elstandard
www.elstandard.se

Switzerland
Electrosuisse
www.electrosuisse.ch

Thailand
TISI Thai Industrial 
Standards Institute
www.tisi.go.th

Turkey
Turkish Standards 
Institution
www.tse.gov.tr

Ukraine
UkrTEST
www.ukrcsm.kiev.ua

United Arab Emirates
ESMA
www.esma.ae/en-us

United Kingdom
British Electrotechnical 
Committee
BSI
www.bsigroup.com

USA
USNC/IEC
www.ansi.org

For further 
information on 
the IEC Conformity 
Assessment Systems:
www.iecee.org
www.iecex.com
www.iecq.org
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MUITA JÄRJESTÖJÄ JA 
LISÄTIETOJA

Väärennöstentorjuntaorganisaatioita

Suomen Anti-piratismiyhdistys
Finnish Anti-Counterfeiting Group
www.facg.fi  

Anti-Counterfeit Products Initiative
www.counterfeitscankill.com

Certifi cation Industry against Counterfeiting
www.ciac.info

ESFI 
Electrical Safety Foundation International
www.esfi .org

GACG
Global Anti-Counterfeiting Group 
www.gacg.org

ICC BASCAP
International Chamber of Commerce Business Action 
to Stop Counterfeiting and Piracy 
www.bascap.com 

Interpol
www.interpol.int

OECD
www.oecd.org

REACT
The European Anti-Counterfeiting Network
www.react.org

World Customs Organization
www.wcoomd.org

Anti-Counterfeiting Trade Agreement

ACTA
http://www.ustr.gov/acta
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