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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/576 

frá 15. desember 2017 

um tæknistaðla fyrir öryggisþætti sem beitt er varðandi tóbaksvörur 

(tilkynnt með númeri C(2017) 8435) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB frá 3. apríl 2014 um samræmingu ákvæða í lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum og um niðurfellingu 

á tilskipun 2001/37/EB (1), einkum 2. mgr. 16. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2014/40/ESB er kveðið á um að á öllum einingarpökkum með tóbaksvörum, sem settir eru á markað, skuli 

vera öryggisþáttur sem ekki er hægt að eiga við, sem samanstendur af sýnilegum og ósýnilegum þáttum, til þess að 

auðvelda sannprófun á því hvort tóbaksvörur séu ósviknar. Mæla ætti fyrir um tæknistaðla fyrir kerfi öryggisþátta. 

2) Öryggisþættirnir ásamt kerfi til að tryggja rekjanleika tóbaksvara, sem kveðið er á um í 15. gr. tilskipunar 2014/40/ESB 

og komið á fót með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/574 (2), ættu að auðvelda vöktun og 

skilvirkari framfylgd með því að tóbaksvörur séu í samræmi við tilskipun 2014/40/ESB. 

3) Sameiginlegar reglur um staðla fyrir öryggisþætti í Sambandinu eru mjög mikilvægar sökum þess að mismunandi og 

ekki nógu nákvæmar landskröfur eru líklegar til að grafa undan viðleitni til að bæta fylgni tóbaksvara við tóbaksvöru-

reglur Sambandsins. Samræmdari rammi um öryggisþætti þvert á aðildarríki ætti einnig að auðvelda starfsemi innri 

markaðarins með löglegar tóbaksvörur. 

4) Í tæknistöðlum fyrir öryggisþætti ætti að taka tilhlýðilegt tillit til mikillar nýsköpunar sem er fyrir hendi á þessu sviði en 

gera um leið lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna kleift að sannprófa ósvikni tóbaksvara með skilvirkum hætti. Hvert 

aðildarríki ætti að geta ákvarðað samsetningu eða samsetningar sannvottunarþátta sem skal nota til að þróa öryggisþætti 

sem beitt er varðandi tóbaksvörur sem eru framleiddar á eða fluttar inn á yfirráðasvæði þess. Samsetning eða 

samsetningar sem eru notaðar ættu að innihalda sýnilega og ósýnilega þætti. Samkvæmt alþjóðlegum stöðlum er hægt 

að skilgreina ósýnilega þætti, sem mannleg skilningarvit skynja ekki beint, enn frekar með tilvísun til þess hversu 

þróaður búnaðurinn er sem er nauðsynlegur til að sannprófa að þær séu ósviknar. Til að þættirnir séu eins traustir og 

mögulegt er þykir rétt að gera kröfu um að a.m.k. einn ósýnilegur þáttur sé notaður sem sannprófun á útheimtir notkun á 

til þess gerðum áhöldum eða faglegum rannsóknarstofubúnaði. Það að fella mismunandi gerðir sannvottunarþátta inn í 

öryggisþátt ætti að tryggja nauðsynlegt jafnvægi milli sveigjanleika og öflugs öryggis. Þetta ætti einnig að gera 

aðildarríkjum kleift að taka tillit til nýrra nýsköpunarlausna sem geta styrkt skilvirkni öryggisþátta enn frekar. 

5) Gera ætti kröfu um samsetningu mismunandi sannvottunarþátta sem mikilvægt skref til að tryggja að heilleiki endanlegs 

öryggisþáttar sem beitt er varðandi tóbaksvöru sé vel varinn. 

6) Mikilvægi þess að tryggja traustleika kerfis fyrir öryggisþætti er viðurkennt í alþjóðlega viðurkenndum viðmiðunum  

(3). Í þessu skyni ætti að koma á viðbótarvernd sem hlífir öryggisþáttum og mismunandi sannvottunarþáttum þeirra fyrir 

innri og ytri ógnum eftir því sem framast er unnt. Því ætti að gera þá kröfu að a.m.k. einn sannvottunarþáttur í 

öryggisþætti sé látinn í té af óháðum þriðja aðila, sem er lausnaveitandi, til að draga úr möguleikanum á árásum sem 

framdar eru af einstaklingum eða aðilum sem tengjast beint eða óbeint framleiðanda eða upphafsaðila sannvottun-

arþáttar sem er notaður til að þróa öryggisþáttinn. Til að tryggja áframhaldandi fylgni við kröfuna um 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 96, 16.4.2018, bls. 57. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá  

4. febrúar 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/574 frá 15. desember 2017 um tæknistaðla til að koma á fót og starfrækja 

rekjanleikakerfi fyrir tóbaksvörur (Stjtíð. ESB L 96, 16.4.2018, bls. 7). 

(3) ISO 12931:2012 (Performance criteria for authentication solutions used to combat counterfeiting of material goods). 
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sjálfstæði, sem er mikilvæg til að tryggja og viðhalda heilleika öryggisþátta í öllu Sambandinu, ætti framkvæmda-

stjórnin þar að auki að endurskoða reglulega málsmeðferðarreglurnar, sem settar eru fram í þessari ákvörðun, til að 

vakta að farið sé að viðmiðunum um sjálfstæði. Framkvæmdastjórnin ætti að birta niðurstöðurnar úr þessari 

endurskoðun og þær ættu að vera hluti af skýrslunni um beitingu tilskipunar 2014/40/ESB sem kveðið er á um skv.  

28. gr. þeirrar tilskipunar. 

7) Nokkur aðildarríki gera kröfu um tollborða eða landsbundin auðkennismerki í skattalegum tilgangi. Þessi aðildarríki 

ættu að mega heimila að borðar þeirra eða merki séu notuð sem öryggisþáttur, með fyrirvara um kröfurnar í 16. gr. 

tilskipunar 2014/40/ESB og í þessari ákvörðun. Til að draga úr óþarfa efnahagslegri byrði ættu aðildarríki, sem eru með 

tollborða eða landsbundin auðkennismerki sem uppfylla ekki eina eða fleiri af kröfunum í 16. gr. tilskipunar 

2014/40/ESB og í þessari ákvörðun, að mega nota tollborða sína eða landsbundin auðkennismerki sem hluta af 

öryggisþættinum. Í slíkum tilvikum ættu aðildarríkin að tryggja að framleiðendur og innflytjendur tóbaksvara séu 

upplýstir um sannvottunarþætti til viðbótar sem eru nauðsynlegir til að þróa öryggisþátt sem er í samræmi við allar 

lagalegar kröfur. 

8) Til að tryggja heilleika öryggisþátta og til að verja þá gegn ytri árás ætti að beita þeim með því að festa þá á eða prenta 

þá á eða með samsetningu af þessu tvennu á þann hátt að ekki sé hægt að skipta um þá, endurnýta þá eða breyta þeim á 

nokkurn hátt. Að auki ættu öryggisþættir að gera það kleift að sanngreina og sannprófa ósvikni staks einingarpakka 

tóbaksvöru allan tímann sem tóbaksvaran er á markaði. 

9) Til að unnt sé að sannprófa ósvikni tóbaksvöru og efla þar með baráttuna við ólögleg viðskipti með tóbaksvörur í 

Sambandinu ættu aðildarríkin og framkvæmdastjórnin, að fenginni beiðni, að fá sýnishorn af vörum sem unnt er að nota 

sem viðmiðun við greiningar á rannsóknarstofu. Til að gera lögbærum yfirvöldum í einu aðildarríki kleift að sannprófa 

ósvikni tóbaksvöru sem er ætluð á landsbundinn markað í öðru aðildarríki ættu aðildarríkin að aðstoða hvert annað við 

að deila þeim vörum til viðmiðunar sem aflað er sem og með því að útdeila tiltækri þekkingu og sérfræðikunnáttu að því 

marki sem slíkt er mögulegt. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 25. gr. 

tilskipunar 2014/40/ESB. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um tæknistaðla fyrir öryggisþætti sem beitt er varðandi einingarpakka með tóbaksvörum sem 

eru settir á markað Sambandsins. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Til viðbótar við skilgreiningarnar sem mælt er fyrir um í 2. gr. tilskipunar 2014/40/ESB er merking eftirfarandi hugtaka í 

þessari ákvörðun sem hér segir: 

a) „sannvottunarþáttur“ : þáttur í öryggisþætti, 

b) „sýnilegur“: sem mannleg skilningarvit skynja beint án þess að nota ytri búnað. Gengið skal út frá því að sannvottunar-

lausnir í flokknum „sýnilegur“, sem um getur í ISO 12931:2012, uppfylli þessa skilgreiningu, 

c) „hálfsýnilegur“: sem mannleg skilningarvit skynja ekki beint en þessi skilningarvit geta greint hann með notkun ytri 

búnaðar, s.s. vasaljóss með útfjólubláum geisla eða sérstaks penna eða merkipenna, sem útheimtir ekki sérþekkingu eða 

sérnám. Gengið skal út frá því að sannvottunarlausnir í flokknum „ósýnilegur“ sem eru sannvottaðar með áhöldum sem eru 

tilbúin til notkunar, sem um getur í ISO 12931:2012, uppfylli þessa skilgreiningu, 

d) „ósýnilegur“: sem mannleg skilningarvit skynja ekki beint og er einungis hægt að greina með notkun á til þess gerðum 

áhöldum eða faglegum rannsóknarstofubúnaði. Gengið skal út frá því að sannvottunarlausnir í flokknum „ósýnilegur“ sem 

útheimta til þess gerð áhöld og réttarfræðilega greiningu, sem um getur í ISO 12931:2012, uppfylli þessa skilgreiningu.  
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3. gr. 

Öryggisþáttur 

1. Aðildarríki skulu gera þá kröfu að öryggisþættir séu samsettir úr a.m.k. 5 gerðum sannvottunarþátta þar sem minnst: 

a) einn er sýnilegur, 

b) einn er hálfsýnilegur, 

c) einn er ósýnilegur. 

2. Aðildarríki skulu gera þá kröfu að a.m.k. einn af sannvottunarþáttunum, sem um getur í 1. mgr., sé látinn í té af óháðum 

þriðja aðila, sem er veitandi, sem uppfyllir kröfurnar sem mælt er fyrir um í 8. gr. 

3. Hvert aðildarríki skal tilkynna framleiðendum og innflytjendum tóbaksvara um samsetningu eða samsetningar 

sannvottunarþátta sem skal nota í öryggisþætti sem beitt er varðandi einingarpakka með tóbaksvörum sem eru settir á markað 

þess. 

Sannvottunarþættirnir, sem um getur í fyrstu undirgrein, mega innihalda hvaða gerð sem er af sýnilegu, hálfsýnilegu og 

ósýnilegu sannvottunarþáttunum sem settir eru fram í viðaukanum. 

4. Tilkynningin, sem um getur í 3. mgr., skal eiga sér stað eigi síðar en 20. september 2018. Aðildarríkin skulu senda 

framleiðendum og innflytjendum tóbaksvara allar síðari breytingar á samsetningu(m) sannvottunarþátta í síðasta lagi  

6 mánuðum fyrir þann dag sem fyrirhugað er að breytingarnar taki gildi. 

4. gr. 

Notkun tollborða sem öryggisþáttar 

1. Aðildarríki sem heimila að tollborðar eða landsbundin auðkennismerki í skattalegum tilgangi séu notuð til að þróa 

öryggisþætti skulu tryggja að endanlegu öryggisþættirnir uppfylli kröfurnar í 3. gr. þessarar ákvörðunar og 16. gr. tilskipunar 

2014/40/ESB. 

2. Ef tollborði eða landsbundið auðkennismerki í skattalegum tilgangi, sem ætlunin er að nota sem öryggisþátt, uppfyllir ekki 

eina eða fleiri af kröfunum sem um getur í 1. mgr. skal einungis nota hann/það sem hluta af öryggisþættinum. Í slíkum tilvikum 

skulu aðildarríkin tryggja að framleiðendur og innflytjendur tóbaksvara séu upplýstir um viðbótargerðir sannvottunarþátta sem 

þarf til að þróa öryggisþátt sem er í samræmi við tilskilin ákvæði. 

3. Gera skal upplýsingarnar, sem um getur í 2. mgr., aðgengilegar fyrir framleiðendur og innflytjendur tóbaksvara eigi síðar 

en 20. september 2018. Senda skal framleiðendum og innflytjendum tóbaksvara allar síðari upplýsingar sem varða breytingar á 

tollborða eða landsbundnu auðkennismerki í skattalegum tilgangi, sem ætlunin er að nota sem öryggisþátt, í síðasta lagi  

6 mánuðum fyrir þann dag sem fyrirhugað er að breytingarnar taki gildi, svo fremi að þessar upplýsingar séu nauðsynlegar fyrir 

þá til að þróa öryggisþátt sem er í samræmi við tilskilin ákvæði. 

5. gr. 

Beiting öryggisþátta varðandi einingarpakka 

1. Aðildarríkin skulu gera þá kröfu að öryggisþáttum sé beitt varðandi einingarpakka með tóbaksvörum með því að nota 

einhverja af eftirfarandi aðferðum: 

a) áfestingu, 

b) áprentun, 

c) sambland af áfestingu og áprentun.  
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2. Öryggisþáttum skal beitt varðandi einingarpakka með tóbaksvörum á þann hátt að: 

a) unnt sé að sanngreina og sannprófa ósvikni staks einingarpakka tóbaksvara allan tímann sem tóbaksvaran er á markaði og 

b) ekki sé hægt að skipta um þá, endurnýta þá eða breyta þeim á nokkurn hátt. 

6. gr. 

Heilleiki öryggisþátta 

1. Aðildarríkjum er hvenær sem er heimilt að ákveða að koma í framkvæmd eða afturkalla áætlanir um víxlun öryggisþátta. 

2. Ef aðildarríki hefur ástæðu til að ætla að heilleika sannvottunarþáttar á öryggisþætti, sem er sem stendur í notkun á 

markaði þess, sé stefnt í hættu skal það krefjast þess að hlutaðeigandi öryggisþætti verði skipt út eða honum breytt. Ef 

aðildarríki verður vart við öryggisþátt sem er stefnt í hættu skal það upplýsa hlutaðeigandi framleiðendur og innflytjendur og 

veitendur öryggisþátta um það innan 5 virkra daga. 

3. Aðildarríkjum er heimilt að mæla fyrir um formlegar viðmiðunarreglur eða kröfur um öryggi fyrirkomulags við 

framleiðslu og dreifingu, s.s. þær sem varða notkun á öruggum búnaði og öðrum íhlutum, úttektir, áhöld til að vakta 

framleiðslumagn og örugga flutninga, til að afstýra, hindra, greina og draga úr ólöglegri framleiðslu, dreifingu eða þjófnaði á 

öryggisþáttum og sannvottunarþáttunum sem þeir eru samsettir úr. 

7. gr. 

Sannprófun á ósvikni tóbaksvara 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að þau búi yfir nauðsynlegum úrræðum til að greina sérhverja samsetningu sannvottunarþátta 

sem þau heimila að séu notaðir til að þróa öryggisþætti, í samræmi við 3. og 4. gr. þessarar ákvörðunar, í þeim tilgangi að 

ákvarða hvort einingarpakki tóbaksvöru er ósvikinn eða ekki. Greiningin skal framkvæmd í samræmi við alþjóðlega 

viðurkenndar nothæfisviðmiðanir og aðferðafræði við mat, s.s. eins og mælt er fyrir um í ISO 12931:2012. 

2. Aðildarríkin skulu gera þá kröfu að framleiðendur og innflytjendur tóbaksvara, sem eru staðsettir á yfirráðasvæði þeirra, 

láti í té, að fenginni skriflegri beiðni, sýnishorn af tóbaksvörum sem þegar hafa verið settar á markað. Láta skal sýnishornin í té 

sem einingarpakka og þ.m.t. öryggisþáttinn sem beitt er. Aðildarríkin skulu, að fenginni beiðni, láta framkvæmdastjórninni í té 

sýnishornin af tóbaksvörum sem tekið er við. 

3. Aðildarríkin skulu, að fenginni beiðni, aðstoða hvert annað við að sannprófa ósvikni tóbaksvöru sem er ætluð á 

landsbundinn markað í öðru aðildarríki, þ.m.t. með því að deila sín á milli öllum sýnishornum sem fengin eru skv. 2. mgr. 

8. gr. 

Óhæði veitenda sannvottunarþátta 

1. Að því er varðar 2. mgr. 3. gr. skal líta svo á að veitandi sannvottunarþátta sem og, eftir atvikum, undirverktakar hans séu 

óháðir ef eftirfarandi viðmiðanir eru uppfylltar: 

a) óhæði frá tóbaksiðnaðinum með tilliti til félagsforms, skipulagningar og ákvarðanatöku. Einkum skal meta hvort fyrirtækið 

eða fyrirtækjasamstæðan sé undir beinni eða óbeinni stjórn tóbaksiðnaðarins, þ.m.t. hlutafjáreign minnihluta,  
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b) óhæði frá tóbaksiðnaðinum að því er varðar fjárhagslega skilmála, sem gengið verður út frá að sé tilfellið ef minna en 10% 

af árlegri veltu fyrirtækisins eða fyrirtækjasamstæðunnar á heimsmarkaði, áður en það/hún tekur við skyldum sínum, að 

undanskildum virðisaukaskatti og öðrum óbeinum sköttum, verður til vegna vara og þjónustu sem tóbaksiðnaðinum er látin 

í té á næstliðnum tveimur almanaksárum, eins og ráða má á grundvelli nýjustu samþykktu reikninga. Árleg velta á 

heimsmarkaði, að undanskildum virðisaukaskatti og öðrum óbeinum sköttum, vegna vara og þjónustu sem tóbaksiðn-

aðinum er látin í té skal ekki fara yfir 20% á hverju almanaksári eftir það, 

c) hagsmunaárekstrar við tóbaksiðnaðinn eru ekki fyrir hendi hjá þeim aðilum sem bera ábyrgð á stjórnun fyrirtækisins eða 

fyrirtækjasamstæðunnar, þ.m.t. meðlimir stjórnarinnar eða annars konar stjórnar. Einkum skulu þeir: 

i. ekki hafa tekið þátt í fyrirtækjaskipulagi tóbaksiðnaðarins á næstliðnum 5 árum, 

ii. starfa óháð fjárhagslegum eða ófjárhagslegum hagsmunum sem tengjast tóbaksiðnaðinum, þ.m.t. hlutabréfaeign, 

þátttaka í séreignasparnaðaráætlunum eða hagsmunir samvistarmaka, maka eða ættmenna af eldri eða yngri kynslóð. 

2. Ef veitandi sannvottunarþátta leitar til undirverktaka skal hann áfram bera ábyrgð á að tryggja að þessir undirverktakar 

fari að viðmiðunum um óhæði sem settar eru fram í 1. mgr. 

3. Aðildarríkjunum, sem og framkvæmdastjórninni, er heimilt að krefjast þess að veitendur sannvottunarþátta, þ.m.t., eftir 

atvikum, undirverktakar þeirra, láti þeim í té nauðsynleg gögn til að meta fylgni við viðmiðanirnar sem settar eru fram í 1. mgr. 

Slík gögn geta innihaldið árlegar yfirlýsingar um samræmi við viðmiðanirnar um óhæði sem settar eru fram í 1. mgr. 

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin geta krafist þess að árlegu yfirlýsingarnar innihaldi tæmandi skrá yfir þjónustu, sem 

tóbaksiðnaðinum var látin í té á næstliðnu almanaksári, sem og einstakar yfirlýsingar frá öllum meðlimum stjórnar óháða 

veitandans um fjárhagslegt sjálfstæði frá tóbaksiðnaðinum. 

4. Hvers konar breytingar á aðstæðum í tengslum við viðmiðanirnar, sem um getur í 1. mgr., sem geta haft áhrif á óhæði 

veitenda sannvottunarþátta (þ.m.t., eftir atvikum, undirverktakar þeirra), sem eru til staðar í tvö almanaksár samfleytt, skulu 

tafarlaust tilkynntar til viðkomandi aðildarríkja og framkvæmdastjórnarinnar. 

5. Ef upplýsingar, sem fást í tengslum við 3. mgr., eða tilkynningin, sem um getur í 4. mgr., leiða í ljós að veitandi 

sannvottunarþátta (þ.m.t., eftir atvikum, undirverktakar hans) uppfyllir ekki lengur kröfurnar sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 

skulu aðildarríkin gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja fylgni við viðmiðanirnar, sem settar eru fram í 1. mgr., innan 

hæfilegs frests og eigi síðar en í lok næsta almanaksárs eftir almanaksárið þegar tekið var á móti upplýsingunum eða 

tilkynningunni. 

6. Veitendur sannvottunarþátta skulu tafarlaust upplýsa viðkomandi aðildarríki og framkvæmdastjórnina um allar hótanir eða 

aðrar tilraunir til að beita ótilhlýðilegum áhrifum sem gætu í reynd eða mögulega grafið undan óhæði þeirra. 

7. Gengið skal út frá því að opinber yfirvöld eða fyrirtæki, sem heyra undir opinberan rétt, svo og undirverktakar þeirra, séu 

óháð tóbaksiðnaðinum. 

8. Málsmeðferðarreglurnar sem gilda um vöktun á því hvort farið er að viðmiðunum um óhæði, sem settar eru fram í 1. mgr., 

skulu falla undir reglulega endurskoðun framkvæmdastjórnarinnar með það fyrir augum að meta fylgni þeirra við kröfurnar í 

þessari ákvörðun. Birta skal niðurstöðurnar úr þessari endurskoðun og þær skulu vera hluti af skýrslunni um beitingu tilskipunar 

2014/40/ESB sem kveðið er á um skv. 28. gr. þeirrar tilskipunar. 

9. gr. 

Umbreytingarákvæði 

1. Sígarettur og vafningstóbak sem voru framleidd í Sambandinu eða flutt inn til Sambandsins fyrir 20. maí 2019 og eru ekki 

með öryggisþátt í samræmi við þessa ákvörðun mega vera í frjálsu flæði til 20. maí 2020. 

2. Tóbaksvörur, aðrar en sígarettur og vafningstóbak, sem voru framleiddar í Sambandinu eða fluttar inn til Sambandsins 

fyrir 20. maí 2024 og eru ekki með öryggisþátt í samræmi við þessa ákvörðun mega vera í frjálsu flæði til 20. maí 2026. 
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10. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

framkvæmdastjóri. 

 _____  
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VIÐAUKI 

GERÐIR SANNVOTTUNARÞÁTTA 

Sýnilegur Hálfsýnilegur Ósýnilegur 

Bakgrunnsmynstur 

Skrautlegt mynstur með tveimur eða fleiri 

samanfléttuðum línum sem eru prentaðar 

í mörgum óstöðluðum litum. 

Leysimyndir 

Mynd sem verður einungis sýnileg 

mannsauganu þegar lýst er á hana með 

ljósi með tiltekinni bylgjulengd, s.s. 

leysibendi. 

DNA-merkiefni 

Réttarfræðilegt merkiefni þar sem sam-

setning stærðfræðilegra meginreglna er 

notuð til að skilgreina núkleótíðaraðir. 

Regnbogaprentun 

Samsetning tveggja eða fleiri lita og 

litirnir renna hvor inn í annan sem leiðir 

til myndunar millilita (og skapa regn-

bogaliti). 

Skautuð mynd 

Mynd sem verður einungis sýnileg 

mannsauganu þegar sérstakur ljós-

skautandi filter er settur yfir hana. 

Sameindamerkiefni 

Efnafræðilegt merkiefni, oft blandað í 

grunnefni hlutarins sem það er ætlað 

fyrir, sem gerir það kleift að greina þynn-

ingu og blöndunarhlutföll í efniviðunum. 

Kóðað á einkvæman hátt og fellt inn í 

snefilmagni. 

Hulin mynd 

Línumynstur, djúpþrykkt, sem sýnir aðra 

mynd þegar hlutnum, sem það er prentað 

á, er hallað. Má nota með ljósfræðilega 

breytilegum prentlit (e. colour-changing 

ink). 

Óflúrljómandi pappír (e. UV dull 

paper) 

Sérstakur pappír sem endurkastar ekki 

útfjólubláu ljósi. Hentar til prentunar 

með útfjólubláum prentlitum sem verða 

sýnilegir undir sérstökum lömpum með 

útfjólubláu ljósi. 

Öryggistrefjar (ósýnilegar) 

Ósýnilegar flúrljómandi trefjar sem er 

raðað af handahófi á hentugan pappír. 

Hvorki er hægt að skanna þær né ljósrita 

og þær verða einungis sýnilegar undir 

sérstökum lömpum með útfjólubláu ljósi. 

Ljósfræðilega breytilegur prentlitur 

Litirnir breytast við skoðun frá 

mismunandi sjónarhornum. 

Öryggistrefjar (hálfsýnilegar) 

Sýnilegar flúrljómandi trefjar, að öllu 

leyti eða að hluta til felldar inn sem 

handahófskennt mynstur sem er ekki 

unnt að endurskapa. Geta verið í 

mismunandi litum og formum. Breyta 

um lit undir útfjólubláu ljósi. 

Segulmögnuð efni 

Mynstur með segulmögnuðum efnum 

sem gefa frá sér merki eða röð merkja 

sem hægt er að greina úr fjarlægð með 

sérstökum tækjum til sanngreiningar. 

Áþreifanleg mynstur 

Djúpþrykksprentun sem skapar upp-

hleypta, áþreifanlega lágmynd sem hægt 

er að staðfesta undir skáhallandi ljósi. Má 

nota með hulinni mynd. 

Örprentun 

Prentun með mjög litlum stöfum sem 

útheimta stækkun til að verða læsilegir 

með berum augum. 

Ljóseindaprentlitir með styttri 

bylgjulengd (e. Anti-Stokes ink) 

Prentlitir með ljóseindaeiginleika með 

styttri bylgjulengd sem unnt er að skoða 

með því að nota VSC-skimunartæki  

(e. video spectral comparator). 

Heilmynd 

Birt er fullkomlega þrívíð ljósmynda-

upptaka (e. photographic recording) af 

ljóssviði sem breytist eftir sjónarhorninu. 

Varmafræðilegur krómprentlitur (e. 

thermochromic ink) 

Prentlitur, sem hvarfast við hita, sem er 

viðkvæmur fyrir hitabreytingum. 

Prentliturinn breytir um lit eða hverfur 

þegar hann verður fyrir hitabreytingum. 

Hvarfgjarnir prentlitir (ósýnilegir) 

Litlausir eða gagnsæir prentlitir sem 

verða sýnilegir þegar þeir hvarfast við 

sérstakan leysi sem er borinn á með til 

þess gerðum áhöldum við rannsóknar-

stofuskilyrði. 

 Hvarfgjarnir prentlitir (hálfsýnilegir) 

Litlausir eða gagnsæir prentlitir sem 

verða sýnilegir þegar þeir hvarfast við 

sérstakan leysi sem er borinn á með 

sérstökum penna eða merkipenna. 

 

 


