EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 15.12.2017.
C(2017) 8435 final
ANNEX 1

PIELIKUMS
dokumentam
Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) .../...
par tabakas izstrādājumiem pievienojamo drošības elementu tehniskajiem standartiem

LV

LV

LV

PIELIKUMS
AUTENTISKUMA ELEMENTU VEIDI
Acīmredzami

Daļēji slēpti

Slēpti

Gijoša

Lāzerattēls

DNS iezīmētāji

Dekoratīvs raksts, kurā savijas
divas vai vairāk joslas, kas
iespiestas vairākās nestandarta
krāsās.

Attēls, ko cilvēka acs var saskatīt
tikai tad, ja uz to spīdina noteikta
viļņa garuma gaismu, piemēram, ar
lāzera rādītāju.

Tiesu medicīnas marķieri, kuros
izmanto
kombinatoriskās
matemātikas principus, lai noteiktu
nukleotīdu sekvences.

Īrisspiede

Polarizēts attēls

Molekulārie iezīmētāji

Divu vai vairāk krāsu kombinācija
un pakāpeniska sapludināšana,
panākot pakāpenisku krāsu maiņu
(līdzīgi varavīksnei).

Attēls, ko cilvēka acs var saskatīt
tikai, novietojot virs tā īpašu
polarizācijas filtru.

Ķīmiski marķieri, kuri bieži vien
iestrādāti
tā
priekšmeta
pamatmateriālā,
kuram
tie
pievienoti, un kuri ļauj atklāt
atšķaidījuma pakāpi un maisījuma
pakāpi materiālos. Unikāli kodēti
un iestrādāti mikroskopiskā līmenī.

Slēpts (latents) attēls

UV neatstarojošs papīrs

Aizsargšķiedras (slēpts elements)

Dobspiedē iespiests līniju raksts,
kas, pagriežot slīpi priekšmetu, uz
kura tas ir iespiests, atklāj citu
attēlu. Var būt kombinācijā ar
optiski mainīgu iespiedkrāsu.

Īpašs papīrs, kas neatstaro
ultravioleto gaismu. Piemērots
drukāšanai ar ultravioletajām (UV)
iespiedkrāsām, kas saskatāmas,
izmantojot īpašas UV spuldzes.

Uz piemērota papīra nejaušā
rakstā
izvietotas
neredzamas
fluorescējošas šķiedras. Tās nevar
ieskenēt vai nokopēt, un tās ir
redzamas tikai īpašu UV spuldžu
gaismā.

Optiski mainīga iespiedkrāsa

Aizsargšķiedras
elements)

Magnētiski elementi

Aplūkojot no dažādiem leņķiem,
mainās krāsa.

(daļēji

slēpts

Redzamas fluorescējošas šķiedras,
kas pilnībā vai daļēji iestrādātas
nejaušā
rakstā,
kurš
ir
neatkārtojams. Var būt dažādās
krāsās un formās. Maina krāsu UV
gaismā.

Taustāmi raksti

Mikrodruka

Ar dobspiedes paņēmienu veidots
izvirzīts, taustāms reljefs, kuru var
autentificēt slīpi krītošā gaismā.
Var tikt kombinēts ar slēptu
(latentu) attēlu.

Druka, kurā izmanto ārkārtīgi
mazus burtus un ciparus, kas ar
neapbruņotu aci top redzami,
izmantojot palielinājumu.

Hologramma

Termohroma iespiedkrāsa

Gaismas
lauka
pilnīgs
trīsdimensionāls
fotogrāfiskā
ieraksta attēlojums (noteiktā) skata
leņķī.

Siltumjutīga iespiedkrāsa, kas
reaģē uz temperatūras izmaiņām.
Pakļaujot
iespiedkrāsu
temperatūras izmaiņām, tā maina
krāsu vai pazūd.

2

Magnētisko elementu sistēma, kas
ģenerē ar īpašām identifikācijas
ierīcēm
attālināti
uztveramu
signālu vai signālu virkni.

“Anti-stokes” (jeb progresīvās)
iespiedkrāsas
Iespiedkrāsas ar “anti-stokes”
īpašībām, kuras var aplūkot,
izmantojot
video
spektra
salīdzinātāju (VSC instrumentus).
Reaģējošas iespiedkrāsas (slēpts
elements)
Bezkrāsainas vai caurspīdīgas
iespiedkrāsas, kas kļūst redzamas
pēc reakcijas ar īpašu šķīdinātāju,
ko uzklāj laboratorijas apstākļos,
izmantojot šim nolūkam izgatavotus
instrumentus.
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Reaģējošas iespiedkrāsas (daļēji
slēpts elements)
Bezkrāsainas vai caurspīdīgas
iespiedkrāsas, kas kļūst redzamas
pēc reakcijas ar īpašu šķīdinātāju,
ko uzklāj ar īpašu pildspalvu vai
marķieri.
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