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ПРИЛОЖЕНИЕ
към
Решение за изпълнение (ЕС) .../... на Комисията
относно техническите стандарти за защитните елементи, прилагани спрямо
тютюневи изделия
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ВИДОВЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОВЕРКА НА АВТЕНТИЧНОСТТА
Явни

Полускрити

Скрити

Гийоши (плетеници)

Лазерни изображения

ДНК маркери

Декоративен мотив от две или
повече преплетени ленти, които
са отпечатани в множество
нестандартни цветове.

Изображението става видимо
за човешкото око само когато е
осветено
със
светлина
с
определена дължина на вълната,
като
например
лазерна
показалка.

Маркер,
използван
в
криминалистиката, за който се
използват
комбинаторни
математически принципи за
определяне на нуклеотидните
секвенции.

Ирисово оцветяване

Поляризирано изображение

Молекулни маркери

Комбинация от два или повече
цвята с деликатно преливане на
цветовете един в друг, което
води
до
образуването
на
преливащи се оттенъци (което
наподобява
цветовете
на
дъгата).

Изображението става видимо
за човешкото око само когато
върху него се постави специален
поляризационен филтър.

Химичен маркер, който, често
формулиран
в
основните
материали на предмета, към
който е прикрепен, позволява
установяването
на
съотношения на разреждане и
смесване в материалите на
съотношението в материалите.
Закодиран с уникален код и
въведен във вид на следи в
материалите.

Латентно изображение

Ултравиолетова матова хартия

Защитни влакна (скрити)

Мотив с линии, отпечатан с
дълбок печат, който разкрива
различен
образ,
когато
предметът,
на
който
е
отпечатан,
бъде
наклонен
настрани.
Може
да
се
комбинира
с
мастило
с
променлив цвят.

Специална хартия, която не
отразява
ултравиолетовата
светлина. Подходяща за печат с
ултравиолетови (UV) мастила,
които се виждат на светлината
на специални ултравиолетови
лампи.

Невидими
флуоресцентни
влакна, произволно разположени
на подходяща за целта хартия.
Не могат да бъдат сканирани
или фотокопирани и са видими
само
на
светлината
на
специални
ултравиолетови
лампи.

Мастило с променлив цвят

Защитни влакна (полускрити)

Магнитни елементи

Показва променящи се цветове,
когато се гледа под различни
ъгли.

Видими флуоресцентни влакна,
които са изцяло или частично
вплетени в произволен мотив,
който не е възможно да бъде
възпроизведен. Може да са в
различни цветове и форми.
Променят
цвета
си
на
ултравиолетова светлина.

Мотив с магнитни елементи,
генериращи сигнал или поредица
от сигнали, които могат да
бъдат доловени от разстояние
от специални устройства за
идентификация.

Тактилни мотиви

Микротекст

Мастила от тип антистоукс

Дълбок печат, който образува
изпъкнал тактилен релеф, чиято
автентичност може да бъде
установена на коса светлина.
Може да се комбинира с
латентно изображение.

Напечатан
текст
с
изключително дребен шрифт, за
който е необходимо да бъде
увеличен, за да може да се чете
с невъоръжено око.

Мастила със свойствата да
бъдат невидими (от тип
антистоукс), които стават
видими с помощта на видео
спектрален
анализатор
(инструменти от тип VSC).
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Холограма

Термохромно мастило

Реактивни мастила (скрити)

Визуализиране
на
изцяло
триизмерен фотографски запис
на светлинно поле с ъгъл на
наблюдение.

Реагиращо на топлина мастило,
което е чувствително към
температурни
промени.
Мастилото променя цвета си
или изчезва при излагане на
температурни промени.

Безцветни
или
прозрачни
мастила, които стават видими
при реагиране със специфичен
разтворител, който се прилага
чрез специални инструменти в
лабораторни условия.

Реактивни
(полускрити)

мастила

Безцветни
или
прозрачни
мастила, които стават видими
при реагиране със специфичен
разтворител, който се прилага
чрез специална писалка или
маркер.
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