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Förord

Denna ordlista som kom ut för första gången .2007 är ett exempel på framgångsrikt samarbete
mellan dokumentexperter från alla Europeiska unionens medlemsstater och Island, Liechtenstein,
Norge och Schweiz.
Syftet med denna ordlista är inte enbart att förklara tekniska termer som används i
dokumentbeskrivningar i PRADO (PUBLIC REGISTER OF AUTHENTIC TRAVEL AND IDENTITY
DOCUMENTS ONLINE – OFFENTLIGT REGISTER ÖVER ÄKTA IDENTITETS- OCH RESEHANDLINGAR ONLINE)
utan också att främja användning av konsekvent terminologi och bidra till ömsesidig förståelse som
grund för effektiv kommunikation och för polisiärt och administrativt samarbete på 24 officiella EUspråk. Syftet med ordlistan är också att bidra till att öka medvetenheten bland personer som
behöver kontrollera identiteter och identitetshandlingar. Om inte misstankar uppstår bland PRADOanvändare som sedan ber den lokala polismyndigheten eller den ansvariga nationella
kontaktpunkten om ytterligare vägledning kommer inte dokumentexperterna att kunna fatta beslut
då det råder oklarhet om ett dokuments äkthet.
Att bidra till bättre kommunikation och samarbete är ett sätt att bekämpa olaglig immigration och
organiserad brottslighet och förstärka säkerheten bland annat vid de yttre gränserna.
Jag skulle vilja tacka alla dem som gjort det möjligt att utarbeta denna ordlista för PRADO.

Christine Roger
Generaldirektör
Generaldirektoratet för rättsliga och inrikes frågor
Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd
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Inledning
Denna ordlista har utarbetats för att tillhandahålla läsaren de termer som förekommer i PRADO.
Den innehåller inga vetenskapliga definitioner och dess huvudsyfte är att hjälpa personer som inte
dagligen kontrollerar säkerhetsdokument att förstå de uttryck som används i PRADO och känna
igen vissa av de viktigaste säkerhetsdetaljerna i rese- och identitetshandlingar. Därför ges enkla,
icke-uttömmande definitioner, exempel och förklaringar.
För att konsultera samma avsnitt i en annan språkversion av dokumentet söker man på det
motsvarande grå tresiffriga avsnittsnumret överst till höger i varje avsnitt.
Vänligen skicka eventuella förslag till förbättringar och uppgifter om iakttagna fel och buggar till:
helpline.PRADO@consilium.europa.eu
Om ni vill läsa denna alfabetiska ordlista i utbildningssyfte eller dylikt föreslår vi att ni börjar med
avsnittet om
IDENTITETS- OCH DOKUMENTBEDRÄGERI.
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Antiskanningsmönster /
kopieringsskyddsmönster

Med antiskanningsmönster / kopieringsskyddsmönster avses tryckta säkerhetsdetaljer som
integrerats i
bottenmönster / säkerhetstryck som skydd mot imitation genom kopiering.
De tryckta bilderna och mönstren innehåller (dold) information (till exempel i form av tunna linjer)
som är osynlig för blotta ögat vid normala inspektionsförhållanden men som blir synlig eller läsbar
eller får felaktigheter (misstag) att framträda efter kopiering eller reproducering med skanner.

Original

Kopia (texten "COPIE" är synlig)
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Exempel 2:
Orientation- and angle-modulated fine-line structures (SAM = Screen Angle Modulation)
Riktnings- och vinkelmodulerade strukturer av tunna linjer

Kopieringsskyddsmönster
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Bild (tryck) innehållande osynliga
personuppgifter (Invisible Personal Information
– IPI) eller kodad dokumentrelaterad information
Denna information är osynlig för det mänskliga ögat, eftersom den trycks i "kodat" format och
endast kan ses med hjälp av en särskild avkodningslins, en särskild viewer eller särskild teknisk
utrustning (inklusive skanner eller kamera och bildhanteringsprogram).
Särskilda programverktyg används för att integrera en osynlig bild i en synlig bild (i trycket).
Till exempel
 integreras individuell information som passnummer eller personrelaterad information som
innehavarens namn osynligt i t.ex. innehavarens ansiktsbild (osynliga personuppgifter =
Invisible Personal Information – IPI) eller
 dokumentrelaterad (allmän) information som t.ex. landets namn i
säkerhetstrycket på resehandlingar (osynlig kodad information).

bottenmönstret /

Här har ett transparent
plastkort integrerats i passet
före personsidan, vilket
innehåller en avkodningslins
som passar över
ansiktsbilden och får IPI (de
osynliga personuppgifterna)
att framträda.

Ska inte förväxlas med

latent bild, eller

vippeffekt.
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Bindningstråd
Se:
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Inbindning
Fluorescerande bindningstråd

035

(182)

181

Biometriskt kännetecken (biometriska uppgifter)

Ett biometriskt kännetecken är ett personligt biologiskt (anatomiskt eller fysiologiskt) eller
beteendemässigt kännetecken som kan användas för att fastställa en persons identitet genom att
jämföra det med lagrade referensuppgifter. Traditionellt är de populäraste biometriska
kännetecknen fingeravtryck och ansiktsbild. Andra ofta använda biometriska kännetecken är
t.ex. irisbild och handgeometri. Biometriska kännetecken kan användas för biometrisk
igenkänning som t.ex. ansikts- och irisigenkänning. Metoden för att mäta biometriska
kännetecken kallas biometri.
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 E-pass
I e-pass lagras personuppgifter (identifierare) i ett infällt mikrochip (integrerad krets). I enlighet
med ICAO:s (International Civil Aviation Organization) specifikationer lagrar ett
mikrochip –
kontaktlöst chip – som ett minimikrav – de uppgifter som finns i
MRZ (maskinläsbart fält)
på passets personsida och ansiktsbilden som det interoperabla biometriska kännetecknet.
Ytterligare biometriska kännetecken kan också ingå, såsom namnteckning, fingeravtryck eller
irisbilder.
De biometriska uppgifterna på chippet kan jämföras med innehavarens biometriska kännetecken
och uppgifterna på handlingens personsida. Detta kan t.ex. göras manuellt, med hjälp av en
dokumentläsare, eller så kan ett automatiserat system med elektroniska spärrar användas. En
digital signatur används för att skydda de lagrade uppgifternas autenticitet och integritet. Den
teknik som används är ICAO:s s.k. Public Key Infrastructure – PKI. Kontrollmyndigheterna kan
använda den digitala signaturen för att förvissa sig om att uppgifterna i chippet i ett e-pass kommer
från den rätta, betrodda utfärdande myndigheten och att de inte har ändrats.

Ett e-pass som uppfyller ICAO-kraven har den internationella
e-passymbolen på den främre pärmens utsida:

Se även:
Se även:
Se även:
Se även:

Personuppgifter / annan personrelaterad text
Integrering av personuppgifter / ansiktsbild / namnteckning
Maskinläsbar resehandling (MRTD)
Maskinkontrollerbar detalj
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(196)

047

Bläckstråletryck
Bläckstråletryck är en tryckteknik där man använder en typ av datorskrivare som sprutar små
droppar av flytande bläck direkt mot grundmaterialet, varvid bläcket delvis tränger ned i detta.
Bläckstråletryck kan t.ex. användas för
integrering av personuppgifter / ansiktsbild /
namnteckning.
Bläckmunstycke

Värme- eller
piezoelement

Trycksakens
grundmaterial
(papper)

Bläckpatron

Integrering av personuppgifter / ansiktsbild med bläckstråleteknik
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Integrering av personuppgifter och ansiktsbild med bläckstråletryck

196
Personalisering i färg utförd med bläckstråletryck inuti polykarbonatkort:
Med hjälp av en särskild polykarbonattryckfärg trycks personuppgifterna på ett polykarbonatskikt
under framställningen av kort av
PC (polykarbonat),
t.ex. Innosec Fusion, Polycore® eller PCP® (Polycarbonate Colour Personalisation =
personalisering i färg inuti polykarbonat).

Integrering av ansiktsbild i polykarbonatkort (Innosec Fusion-förfarande)
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PCP®-teknik (Polycarbonate Colour
Personalisation = personalisering i
färg inuti polykarbonat)

Blödande (genomträngande) tryckfärg

124

Blödande (genomträngande) tryckfärg är en säkerhetstryckfärg innehållande färgämnen som,
tillsammans med det använda lösningsmedlet, tränger igenom ("blöder ut eller igenom")
grundmaterialets papper så att varje försök till mekanisk radering orsakar synlig skada på
handlingen.

Serienummer tryckt med blödande (genomträngande)

Del av numreringens tryckfärg har blött igenom

tryckfärg

grundmaterialets papper och kan ses på baksidan

Högtryck.
Ska inte förväxlas med
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löslig (flyktig) tryckfärg.
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Bottenmönster / säkerhetstryck
Bottenmönster / säkerhetstryck skyddar mot förfalskning och manipulering av uppgifter.


Bottenmönster / säkerhetstryck består av tryckmotiv och säkerhetsdetaljer såsom
guillocher / mönster med tunna linjer
mikrotryck
iristryck (irisövergång)
genomsiktsbild
latent bild



Andra säkerhetstrycktekniker och tryckprocesser som används är
intagliotryck, liksom säkerhetstryckfärger (t.ex.
OVI (optiskt variabel
tryckfärg)
löslig (flyktig) tryckfärg).

Med bottenmönster avses särskilda färgade tryck oftast i
offsettryck som används som
bakgrund till andra säkerhetstrycktekniker och säkerhetsdetaljer som t.ex.
intagliotryck,
förtryckt text och
personuppgifter i säkerhetsdokument.

Bottenmönster / säkerhetstryck med
olika detaljer, här:






Ska inte förväxlas med:

guillocher / mönster med tunna
linjer
rutnätsmönster
mikrotryck
enfärgade fält
tunna relieflinjer

Förtryckt text.
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DID®-säkring – Diffractive Identification Device

Utför en 90° rotation i planet: en tydlig färgväxling syns. DID®-säkringen innehåller två diffraktiva
färger som är synliga i direkt reflektionsvinkel. Detta underlättar granskningen.
Diverse folieeffekter från andra

DOVID kan integreras.

DID® Hologram.Industries

Se även:
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OVD (optiskt variabel säkring)

128

Dokumentkod

De dokumentkoder som används i denna databas för ÄKTA DOKUMENT består av följande
komponenter:
Till exempel: "FRA-AO-01001" – denna kod består av


"FRA" för Frankrike, dokumentlandet





"A" för Pass (nationellt pass)
"O" för Ordinarie
"01001" (5 siffror), av vilka de två första ("01")
de tre sista siffrorna ("001")

= den 3-ställiga bokstavskoden för
landet
= dokumentkategori (vänstra spalten)
= dokumenttyp (högra spalten)
= dokumentnummer
= versionsnummer

Följande dokument beskrivs i PRADO:
Dokumentkategorier*:

Dokumenttyper**:

A

Pass *

O

(ordinarie dokument)

T

Resehandling

D

diplomat

E

Inresehandling

S

tjänste-/ officiellt/ särskilt

I

Identitetshandling för sjömän

F

militärt

B

Identitetskort

P

nöd-/ tillfälligt/ provisoriskt

J

Resehandling utfärdad till icke-medborgare

Y

anknytande dokument

C

Visering (

H

Uppehållsrelaterad handling

F

Körkort (

G

Registreringsbevis för fordon

)

)

*) Dokumentkategori är ett obligatoriskt fält i
dokumentkoden för varje dokument.

**) Dokumenttyp är inte en obligatorisk del av
dokumentkoden.

.

/.

17

Dokumentkategorier*:

Dokumenttyper**:

K

Lokförarbevis (förarbevis)

O

(ordinarie dokument)

L

Besättningscertifikat / pilotcertifikat

P

nöd-/ tillfälligt/ provisoriskt

M

Behörighetsbrev för förare av fritidsbåt /
sjökaptensbrev

V

Tillstånd att företräda ett företag

W

Arbetstillstånd

S

Särskilt tillståndskort

Q

Pass för sällskapsdjur

X

Annan handling

P

Civilståndshandling / annan officiell
handling

D

Stämpelavtryck

*) Dokumentkategori är ett obligatoriskt fält i
dokumentkoden för varje dokument.
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C
V

Hälsointyg / vaccinationsintyg

B

Födelse

N

Nationalitet / medborgarskap

I

Socialförsäkringskort / skattekort

A

Adoption

K

Civilståndsintyg

L

Intyg om behörighet att ingå äktenskap

M

Giftermål

U

Registrerat partnerskap

R

Skilsmässa

T

Dödsfallsintyg

E

Inresestämpel

X

Utresestämpel

**) Dokumenttyp är inte en obligatorisk del av
dokumentkoden.
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Europeiska unionens råd
Generalsekretariatet

FADO
FADO (False and Authentic Documents Online//falska och äkta handlingar online) inrättades
genom rådets gemensamma åtgärd 98/700/RIF.
1. Expert FADO är ett ackrediterat system för utbyte av säkerhetsskyddsklassificerad
("RESTREINT UE / EU RESTRICTED") information om såväl falska som äkta rese- och
identitetshandlingar mellan dokumentexperter, vilka regelbundet samlas i arbetsgruppen
för gränsfrågor (gemensamma kommittén) i konstellationen experter på falska dokument.
2. Det åtkomstbegränsade systemet
iFADO (Intranet FADO) utgör den andra nivån i
FADO. Det innehåller den viktigaste informationen för kontroll av handlingar och identiteter
som hämtas från Expert FADO. Det används för offentliga och brottsbekämpande
ändamål.
3. Systemet
PRADO innehåller avsevärt mer begränsad information om äkta handlingar
och görs tillgängligt för allmänheten av EU-rådets generalsekretariat på:
http://www.consilium.europa.eu/prado/sv/.
Informationen väljs ut och tillhandahålls av dokumentexperter i EU:s medlemsstater, Island, Norge
och Schweiz.
Informationen i alla tre systemen är för närvarande tillgänglig på Europeiska unionens 24 officiella
språk.

Hög kvalitet och tillförlitlighet
 Handlingarna förs in av dokumentexperter i hela Europa.
 Informationen i handlingarna valideras av alla deltagande dokumentexperter.
 Ett förfarande för kvalitetssäkring och validering i flera steg säkerställer konsekvent och
synnerligen standardiserad information.
 Översättningar av hög kvalitet görs automatiskt av systemet samt av specialiserade
översättare vid rådets generalsekretariat.
Samtliga FADO-system förvaltas av
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generalsekretariatet vid
Europeiska unionens råd –
generaldirektoratet för rättsliga och inrikes frågor – direktoratet för inrikes frågor (JAI.1).
För det tekniska genomförandet och underhållet av systemet svarar GSC.SMART.1.D.
helpline.PRADO@consilium.europa.eu

Flerfärgat stenciltryck

170

Färgtryckprocessen flerfärgat stenciltryck, ibland även kallad Orloffprocessen, används i
intagliotryck och gör det möjligt att trycka flera färger samtidigt med exakt passning och bara
en tryckplåt. En modern tryckpress kan ofta trycka flera färger (t.ex. tre, fyra eller fem). Varje färg
läggs på för sig med hjälp av separata schabloner som matchar delarna i det motiv man vill ha
fram. Tryckfärgerna kan komma att överlappa något och i den slutliga tryckta bilden kan därför en
lätt färgövergång bli synlig.

Två färger
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Tre färger

Färgövergångarna behöver inte, som i
iristryck (offsettryck), vara parallella med
tryckriktningen i den maskin som utför trycket.
Se även:

Bottenmönster / säkerhetstryck
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Flexografiskt tryck
Flexografi är en direkt tryckteknik liksom
teknik för relieftryck.

högtryck som är en (mer traditionell)

Tunna skivor av exempelvis lasergraverade, polymera material kan användas som
"tryckplåtar".
Vattenbaserade, lösningsbaserade eller UV-härdande tryckfärger med låg viskositet kan
användas.
Flexotryck är mycket flexibelt och kan användas för tryck på nästan alla slag av
absorberande eller icke absorberande grundmaterial, exempelvis även på laminat.

Flexotryck på
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laminat

Fluorescerande bindningstråd

137

En fluorescerande bindningstråd fluorescerar i en eller flera färger när den exponeras för
UV-belysning. Bindningstråden används för att hålla ihop sidorna i ett lägg; den kan bestå
av en eller flera enskilda hoptvinnade trådar (som reagerar på olika sätt, även med olika färger).

I
normalt
ljus

Se även:

I UVbelysning

Bindningstråd
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Fluorescerande fibrer

132

Fibrer med fluorescerande egenskaper blir synliga i
UV-belysning.
De blandas in i pappersmassan vid tillverkningen av grundmaterialets papper för att tjäna som
säkerhetsdetalj.
Fluorescerande fibrer framträder slumpvis placerade på varierande djup som är olika på
varje sida.
De kan vara synliga i NORMALT LJUS (
färgade säkerhetsfibrer) eller osynliga i
NORMALT LJUS.

luorescerande
fibrer kan
framträda i en
eller flera färger
i UV-belysning

Osynliga fibrer
(i normalt ljus)
fluorescerar i
rött, gult och
grönt i UVbelysning

Fluorescerande hi-lites
Fluorescerande planschetter
Grundmaterial utan optiskt vitmedel
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Fluorescerande hi-lites

111

Fluorescerande hi-lites blir synliga i
UV-belysning.
Med fluorescerande hi-lites avses mycket små fluorescerande partiklar i grundmaterialet; de
blandas in i pappersmassan vid tillverkningen av grundmaterialets papper för att tjäna som
säkerhetsdetalj.

Fluorescerande fibrer
Fluorescerande planschetter
Grundmaterial utan optiskt vitmedel
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Fluorescerande planschetter
Fluorescerande planschetter är synliga i

134

UV-belysning.

Fluorescerande planschetter kan vara antingen synliga eller osynliga i NORMALT LJUS.
Planschetter (små färgade runda plattor) med fluorescerande egenskaper blandas in i
pappersmassan vid tillverkningen av grundmaterialets papper för att tjäna som säkerhetsdetalj.

Se även:
Se även:

Fluorescerande fibrer
Fluorescerande hi-lites

Grundmaterial utan optiskt vitmedel
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Fluorescerande serienummer
Ett fluorescerande serienummer fluorescerar när det exponeras för

UV-belysning.

Ett unikt dokumentnummer som trycks på ett dokument och är avsett som en extra
säkerhetsdetalj för identifiering.

Se även:

Numrering
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Fluorescerande säkerhetstråd
En fluorescerande säkerhetstråd fluorescerar när den exponeras för

135

UV-belysning.

En tunn remsa av plast, metall eller annat material fälls in helt eller delvis i grundmaterialet vid
tillverkningen av pappersmaterialet. Reaktionen kan också vara flerfärgad.

Se även:

Säkerhetstråd

Se även:

Grundmaterial
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Fluorescerande tryckfärg

133

Fluorescerande tryckfärg är synlig i normalt ljus och fluorescerar i
UV-belysning.
Fluorescerande tryckfärg innehåller såväl färgpigment som fluorescerande ämnen (pigment) och
den används för att trycka text och motiv.
Fluorescens är ett kortlivat utsändande av ljus som upphör nästan omedelbart efter det att den
belysande ljuskällan har släckts – inom 10-8 sekunder.

Bottenmönster i normalt ljus.

Samma sida i UV-belysning: – fluorescerande tryckfärg;
den bruna färgen i bottenmönstret fluorescerar i grönt.

Ska inte förväxlas med
fluorescerande övertryck.
Se även:
Bottenmönster / säkerhetstryck
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(051)

024

Fluorescerande övertryck
051
Med fluorescerande övertryck avses övertryck som är osynligt(051) (ofärgat) i NORMALT
LJUS, men fluorescerar (dvs. är synligt i
UV-belysning).

I normalt ljus

I UV-belysning
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UV-bilder med hög
upplösning och sanna färger
på polykarbonatdokument:
True Vision
(365 nm)

Fluorescerande övertryck är
endast synligt i UV-belysning

Ska inte förväxlas med
fluorescerande tryckfärg.
Se även:
Laminat med UV-säkring
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161

Fotografisk process

Fotografisk process: Förfaranden där ljuskänsliga material fås att producera en bild på
fotografiskt papper. En fotografisk process är en möjlig teknik för
integrering av
personuppgifter / ansiktsbild / namnteckning.

Integrering av
personuppgifter med
fotografisk
process

Fotografiskt papper
Fotografiskt papper: Grundmaterialets papper är täckt med ljuskänsliga kemikalier.
(Ska inte förväxlas med specialpapper för bläckstråle- eller lasertryckprocesser (digitala
fotografiska processer) av hög kvalitet, som också kallas fotopapper i dagligt tal.)
Se:
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Fotografisk process

088

Fotokrom tryckfärg

160

Fotokroma tryckfärger ändrar färg när de exponeras för
UV-belysning. När UV-ljuskällan
avlägsnas blir färgförändringen kvar en viss tid innan färgen återgår till sitt ursprungliga tillstånd.

Övertryck på laminat med skimrande, fotokrom tryckfärg

Efter exponering för UV-ljus förblir det grönaktiga
skimrande övertrycket blått under en viss tid
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022

Färgade säkerhetsfibrer

Betrakta sidan i NORMALT LJUS. Du kan också använda ett förstoringsglas.
Säkerhetsfibrernas färg gör dem klart synliga mot grundmaterialets papper och de kan lätt ses
med blotta ögat.
Färgade säkerhetsfibrer är fibrer i olika färger eller flerfärgade fibrer som blandas in i
pappersmassan under tillverkningen av papperet, så att de är infällda i papperet och slumpvis
placerade på varierande djup som är olika på varje sida.
Se även:

Grundmaterial utan optiskt vitmedel

Se även:
Planschetter
Röda fibrer i
grundmaterialets
papper
(vid förstoring)

Genomlysning (vid förstoring)
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Normalt ljus

Flerfärgade fibrer

Ibland syns färgade säkerhetsfibrer även i UV-belysning:

Fluorescerande fibrer:

Flerfärgade fluorescerande fibrer

Säkerhetsfibrer ska inte förväxlas med
mekaniska egenskaper).

syntetiska fibrer (som bidrar till grundmaterialets
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Färgstämpelavtryck

083

Flytande tryckfärg förs över till grundmaterialet med hjälp av en stämpel, t.ex. för autentisering
av ett dokument eller en konventionellt anbringad (t.ex. pålimmad) bild av innehavaren.

Autentisering:
Se även:
Se även:
Se även:

Präglingsstämpelavtryck
Reliefprägling
Innehavarens ansiktsbild – fastsättningsmetoder

Bevis på inresa i Schengenområdet via en yttre gräns.
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Färgsublimering

089

Färgsublimering: Liksom i
termotransferskrivare används i sublimeringsskrivare ett
färgband. Färgen på folien hettas upp till en specifik temperatur vid vilken den avdunstar och
sedan diffunderar in i grundmaterialet. Ett specialbestruket grundmaterial krävs för denna
diffusionsprocess. Olika mycket färg diffunderar in i grundmaterialet beroende på temperaturen.
Detta underlättar framställningen av en bild med halvtonsfärger. Färgsublimering är en möjlig
teknik för
integrering av personuppgifter / ansiktsbild / namnteckning.

37

219

Förstansning (avsiktligen utformade svaga partier)

Klistermärket innehåller förstansningar (avsiktligen utformade svaga partier) som är så utformade
att de rivs upp om man försöker lösgöra klistermärket från den sida i handlingen där det
anbringats.
Se även:
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Laserperforerade fina strukturer och mönster (förstansning)

086

Förtryckt text
I ett säkerhetsdokument trycks den förtryckta texten ovanpå
säkerhetstryck.

Ska inte förväxlas med
Ska inte förväxlas med

bottenmönster /

personuppgifter / annan personrelaterad text.
bottenmönster / säkerhetstryck.
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173

Genomlysning

Med genomlysning avses ljus som lyser genom det betraktade föremålet (här: dokumentsida).
Det föremål som ska betraktas placeras mellan ögat (eller kameran) och ljuskällan.

DokumentLjuskälla

granskare

Dokumentsida

Se även:
Se även:
Se även:
Se även:

Transparent fönster
Vattenmärke
Sekundärbild (spökbild)
Säkerhetstråd

Se även:
Se även:

Koaxialbelysning
Snedbelysning

Se även:

UV-belysning
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069

Genomsiktsbild
Betrakta sidan i motljus.

Genomsiktsbild: Bilder har tryckts i exakt passning mellan fram- och baksida. Mönster eller
delmotiv verkar slumpmässigt tryckta på framsidan och baksidan av grundmaterialet men visar en
perfekt passning och bildar ett helt, nytt motiv när de betraktas i
genomlysning.
Misspassning i falska dokument ger en suddig bild vid betraktning i genomlysning.

Motiv på framsidan

Motiv på baksidan

Genomsiktsbild
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139

Gravyrtryck
Vid denna tryckteknik, som liknar
celler som formar den tryckta bilden.

intagliotryck, används tryckplåtar med nedsänkta fält eller

Tryckplåten kommer i direkt kontakt med grundmaterialet. Djupet och storleken på de nedsänkta
cellerna avgör den mängd tryckfärg som överförs till grundmaterialet. Mycket lättflytande och
snabbtorkande tryckfärger används. Detta tillåter också att tryckfärger trycks ovanpå varandra.
Cellstrukturen är ibland synlig.

Gravyrtryck: tryckform för text

I säkerhetstryck används gravyrtryckstekniken till exempel för

övertryck på laminat.

Närbild av övertryck på laminat
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Grundmaterial med låg grundfluorescens
(grundmaterial utan optiskt vitmedel)

087
001
074

Ett grundmaterial(087) utan optiskt vitmedel(001) framträder mörkt (har låg grundfluorescens(074)) i
UV-belysning.

Påstådda äkta dokument
i NORMALT LJUS

UV-BELYSNING: Förfalskade (delar av) dokument
fluorescerar (skiner) kraftigare

Traditionellt säkerhetspapper (typiskt 25 %-100 % bomullspapper) används fortfarande i vissa
säkerhetsdokument och i sedlar. Det är emellertid möjligt att använda papper med optiskt vitmedel
som grundmaterial i säkerhetsdokument (men det förekommer inte särskilt ofta).
Optiska vitmedel är ämnen som blandas in i pappersmassan (huvudsakligen bestående av
träfibrer) vid tillverkningen, så att grundmaterialet ser vitare ut. Förekomst av optiska vitmedel kan
upptäckas genom att de fluorescerar i blått i
UV-belysning.
Ytterligare säkerhetsdetaljer som ett grundmaterial kan innehålla omfattar
färgade säkerhetsfibrer
fluorescerande fibrer
metalliska mikropartiklar med optiskt variabla detaljer
planschetter.
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Grundmaterial utan optiskt vitmedel

För syntetiskt grundmaterial: Se även:

Grundmaterial med optiskt vitmedel

Syntetiska fibrer och

PC (polykarbonat).

(110)

Guillocher / mönster med tunna linjer

028

Fina (komplicerade) motiv bestående av sammanflätade kontinuerliga linjer som är arrangerade i
geometriska mönster.
I säkerhetstryck används motiv med guillocher eller andra mönster med tunna linjer, med
syftet att försvåra efterapning och reproduktion. Guillocher och andra mönster med tunna linjer
kombineras ibland med
iristryck (irisövergång).
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Positiva och negativa guillochemönster

110

Reliefmönster med tunna linjer110
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039

Hologram
Vippa på sidan; betrakta hologramet i NORMALT LJUS eller i

snedbelysning.

Hologrammet är traditionellt sett den mest populära typen av
DOVID (diffraktiv optiskt
variabel säkring) som används som säkerhetsdetalj. En rad effekter är möjliga, t.ex. 2D-hologram
(tvådimensionella hologram) med variationer i struktur och färg, 3D-hologram med bilder, hologram
med kinematiska effekter, etc.

2D-hologram

3D-hologram

OVD (optiskt variabel säkring)

47

097

Högtryck

Tryckteknik där de tryckande partierna är upphöjda, i likhet med en stämpelkliché. Det är en av de
äldsta tryckteknikerna. Det är en direkt tryckteknik, liksom den (mer moderna)
flexografin,
som kan användas för tryck på nästan vilket grundmaterial som helst, t.ex. plastfilm.
I säkerhetsdokument används högtryck ofta för tryck av nummersekvenser som t.ex.
serienummer.

Serienummer i
högtryck

Högtrycksform för texttryck

Ska inte förväxlas med
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indirekt högtryck (torroffset).

176

Identigram®
179
Vippa på sidan; betrakta Identigram® i NORMALT LJUS eller i

snedbelysning.

Identigram® är en holografisk säkerhetsdetalj i t.ex. pass och ID-kort som kombinerar flera
enskilda beståndsdelar:

en holografisk ansiktsbild av innehavaren (
sekundärbild (spökbild))

MRZ (maskinläsbart fält)
och beståndsdelar som är identiska för alla dokument i serien, här till exempel:

förbundsörnen i 3D

kinematiska strukturer

makrotryck

mikrotryck

maskinkontrollerbar detalj.

Identigram®
(sammansatt bild!)

OVD (optiskt variabel säkring)
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192

Identitets- och dokumentbedrägeri
Identitets- och dokumentbedrägeri

Äkta dokument

Olaglig användning

Falskt dokument

Oriktig användning

Dokument

Dokument

Identitets-

som

vars

missbruk

erhållits på

giltighets-

olaglig väg

tid löpt ut

Felaktigt
använt
dokument

Stulet blankoFör-

Totalför-

Pseudo-

dokument

falskning

falskning

dokument

(obehörigt
personaliserat)

I dessa fall kan PRADO hjälpa till att upptäcka
bedrägeri.

Denna översikt över identitets- och dokumentbedrägerier har antagits
av Europeiska unionens nätverk för riskanalys avseende förfalskade
dokument (EDF-ARA 2012 Ref R023) och används även av Frontex.
Identitetsmissbruk: En person (bedragaren) begår bedrägeri under en låtsad identitet eller ett
låtsat namn. Bedragare använder alltid äkta dokument så identitetsmissbruk är också tillämpligt
till exempel ifråga om ett äkta pass som innehåller en falsk visering eller stämpel, eller för en äkta
visering i ett förfalskat pass.
Dokument som erhållits på olaglig väg: Denna allmänna term omfattar både äkta dokument
som man ansökt om på grundval av falska källdokument och äkta dokument som utfärdats på
olaglig väg.
Dokument vars giltighetstid löpt ut: Se sista giltighetsdag i dokumentet.  Kontrollera sedan
om dokumentet fortfarande är giltigt enligt tillämplig lag för det syfte i vilket det används.
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Felaktigt använt dokument: Omfattar misstanke om felaktig användning – till exempel om en
studentvisering används i invandringssyfte men den invandrande innehavaren redan från början
avser att arbeta i mållandet. Till denna grupp av oriktigt använda dokument hör till exempel också
det fall när ett uppehållstillstånd för kortare vistelse används i stället för en visering medan det
endast är innehavare av den typ av uppehållstillstånd som kallas "VARAKTIGT BOSATT INOM
EG", ett EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta (rådets direktiv 2003/109/EG), eller till exempel
innehavare av ett uppehållskort för diplomater, som har laglig rätt att använda denna typ av
tillstånd istället för en visering (om visering krävs).
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Europeiska unionens råd
Generalsekretariatet

iFADO
intranet False and Authentic Documents Online (intranet falska och äkta handlingar online)

iFADO, FADO-systemets "andra nivå", innehåller enbart icke säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter, vars spridning dock är begränsad. Handlingarna är inte avsedda för allmänheten, utan är
märkta med "LIMITE/LIMITED – FOR CONTROL AUTHORITY USE ONLY" (LIMITE – ENDAST
FÖR ANVÄNDNING AV KONTROLLMYNDIGHETER).
Målgruppen är alla nationella och europeiska myndigheter och brottsbekämpande organ som
behöver kontrollera identiteter.
Den som kontrollerar identiteter behöver också kunna kontrollera identitets- och
resehandlingar.
Se även:

Identitets- och dokumentbedrägeri

För att kunna göra detta behöver man känna till hur en viss handling ska se ut. Förutom tekniska
beskrivningar (inklusive säkerhetsdetaljer) av äkta handlingar ger iFADO information om de
vanligaste tecknen på förfalskning.


När man granskar en handling är det viktigt att känna till dess tekniska detaljer.
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iFADO är avsett att bidra till ökad medvetenhet och vara till stöd vid fastställande av handlingars
äkthet; oklara fall kan sedan följas upp av dokumentexperter. Det ges också tillgång till nationella
kontaktpunkter (dokumentexperter och andra) i iFADO.
iFADO innehåller även information om typiska förfalskningar och förfalskningstekniker liksom
riktlinjer för upptäckt av identitetsbedrägerier.
iFADO innehåller den viktigaste informationen om giltighet och andra rättsliga aspekter som avser
handlingar liksom tekniska beskrivningar (inklusive beskrivningar av de viktigaste
säkerhetsdetaljerna). Äkta resehandlingar och andra identitetshandlingar, viseringar och
stämpelavtryck samt vissa civilståndshandlingar i Europeiska unionens medlemsstater och i
många icke EU-länder beskrivs.
Eftersom iFADO innehåller beskrivningar av provexemplar av äkta resehandlingar, viseringar och
stämpelavtryck, samt av typexempel på förfalskningar (med anonymiserade personuppgifter),
sker det ingen överlappning mellan iFADO och exempelvis SIS.
Informationen i iFADO kommer från det säkerhetsskyddsklassificerade "RESTREINT UE/EU
RESTRICTED" systemet Expert FADO. Informationen i iFADO väljs ut och tillhandahålls av
dokumentexperter i EU:s medlemsstater, Island, Norge och Schweiz (
Expert FADO-partner).
Ledningskommittén vid Europeiska unionens råd utgörs av arbetsgruppen för gränsfrågor i
konstellationen experter på falska dokument.
iFADO förvaltas av generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd – generaldirektoratet för
rättsliga och inrikes frågor (JAI). För det tekniska genomförandet och underhållet av systemet
svarar GSC.SMART.1.D.
Utöver det centrala systemet och en central åtkomstpunkt (den centrala proxyservern) som
förvaltas av rådets generalsekretariat har man också upprättat nationella proxyservrar som drivs av
ett antal FADO-partner, vilket ger snabbare och enklare tillgång för offentliga och
brottsbekämpande användare i dessa länder.
Målgrupp
Nationella myndigheter med uppgift att kontrollera identiteter och identitets- och resehandlingar,
och andra europeiska personer och rättsskipande/brottsbekämpande organ, till exempel:
 Gränsbevakningen
 Ambassader och konsulat
 Polisen
 Socialförsäkringskontor
 Europol
 Frontex
Större delen av den text som förs in i iFADO-dokumenten är standardiserade beskrivningar som
översätts automatiskt till de 24 officiella EU-språk som för närvarande omfattas. Härigenom
säkerställs inte bara omedelbar tillgång utan också en hög grad av standardisering. Fria
beskrivningar översätts av specialiserade lingvister vid rådets generalsekretariat.
Syfte
Huvudsyftet med iFADO är att tillhandahålla information till nationella myndigheter som har
i uppgift att kontrollera identiteter. iFADO är avsett att bidra till ökad medvetenhet och vara till
stöd vid fastställande av handlingars äkthet; oklara fall kan sedan följas upp av dokumentexperter.
Motivering
Att ha tillgång till information om identitets- och resehandlingar och typiska förfalskningar är inte
enbart relevant i samband med olaglig och irreguljär invandring, utan är också viktigt när det gäller
alla former av organiserad brottslighet, såsom terrorism, olaglig handel med narkotika,
vapensmuggling, människohandel osv. iFADO utgör sålunda ett viktigt verktyg i kampen mot
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dessa fenomen som är en källa till oro för EU:s medlemsstater, och bidrar därmed till att skapa en
säker miljö och främja utvecklingen av Europa som ett område i världen med fred, säkerhet och
stabilitet.
Ytterligare praxis
Oavsett handlingens ursprung ska eventuella frågor (även om detaljer i utländska
handlingar) ställas av iFADO-användare till den nationella kontaktpunkten för identitets- och
resehandlingar. (Kontaktuppgifter finns tillgängliga på iFADO:s hemsida.)
Behörig personal kan alltid få tillgång via en central proxyserver på rådets
generalsekretariat och i vissa länder dessutom via nationella proxyservrar (intranet –
statliga nätverk).
Det är alltid de nationella myndigheterna som ansvarar för förvaltningen av
slutanvändarkonton och tillhandahållandet av slutanvändarstöd.
Information om tillgång – hur man får ett iFADO-konto:
http://www.consilium.europa.eu/ifado/ifadocontacts.htm
Se även:
Se även:

FADO
PRADO
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(003), (058), (059), (175), (180)

005

Inbindning
Med inbindning avses sammansättning av enkla ark till en bok, ett lägg eller en broschyr.
De vanligaste inbindningsteknikerna för persondokument:
Rygghäftning med tråd – "rygghäftning" (rygghäftning med
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bindningstråd)

059

175

Tvärhäftning med tråd

Man skiljer mellan inbindning av enkla sidor och inbindning av dubbla sidor.

Enkla sidor

180

Dubbla sidor

058
Konstruktion: ett lägg kan konstrueras som ett enkelt lägg eller ett multipelt lägg.

Enkelt lägg

Multipelt lägg
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Förstärkningsremsa: gör konstruktionen starkare.

003

212



Gångjärnsdel
Personsidans gångjärnsdel

fluorescerande övertryck på personsidans
gångjärnsdel

Gångjärnsdel med (synlig och
taktil) prägling sammanfogad
med personsidan av polymer.
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Kundanpassad metallisk bild i gångjärnsdel CHI™(Customised metallic Hinge Image)

Gångjärnsremsan innehåller försänkta motiv.
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Gångjärnsdel: flexibel väv
som används för att fästa
personkortet av
polykarbonat till ett lägg,
genom att väven
sammanfogas med
personkortets
polykarbonatstomme.

VisiFabTM UV:
fibrer.

Kort av
Se även:
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fluorescerande tryckfärg används och väven innehåller fluorescerande

PC (polykarbonat)
Laminat inbundet i handlingen

(073), (076), (032)

130

Innehavarens ansiktsbild – fastsättningsmetoder
 Klisterlapp
Fastsättningsmetod för konventionella foton.
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076

 Limning
Fastsättningsmetod för konventionella foton.

073

 Öljetter (nitar)
Fastsättningsmetod för konventionella foton.
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032

 Häftning

Autentisering:
Se även:
Präglingsstämpelavtryck
Se även:
Färgstämpelavtryck
Se även:
Reliefprägling
Se även:
Räffling (larvfotspår)
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002

Intagliotryck
Vid intagliotryck bildas en upphöjd taktil relief (taktil detalj) som även kan ses i
snedbelysning.
Denna egenskap hos intagliotrycket lämpar sig också för effekten
latent bild.
Intagliotryck är en tryckteknik där den bild som ska tryckas etsas eller graveras in i ytan på en
tryckplåt. Först läggs en tjock och pigmentrik tryckfärg på tryckplåten, och därefter torkas
tryckfärgen bort från de icke-tryckande (icke fördjupade) områdena. Slutligen överförs den
tryckfärg som ligger kvar i de graverade delarna av tryckplåten (den bild som ska tryckas) till
grundmaterialet under högt tryck. Trycket tvingar ned grundmaterialet i de fördjupade delarna av
tryckplåten.
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Upphöjd (=relief) yta
Snedbelysning ger skuggeffekter

Ska inte förväxlas med

gravyrtryck.

204
Ska inte förväxlas med PEAK® – en teknik som kombinerar offsettryck och intagliotryck.
Färgförändringar (eller andra förändringar) syns beroende på betraktningsvinkeln och ljusets
infallsvinkel.
Ska inte förväxlas med

upphöjd (taktil) lasergravyr i plastlaminat och plastkort.

198
Intagliotryck utan användning av tryckfärg gör att papperet deformeras och kan därför användas
för att åstadkomma en präglingseffekt som framställs med litografiskt förfarande. Det är också
möjligt att åstadkomma latenta bildeffekter utan tryckfärg med hjälp av blindprägling
(intagliotryck).
Flerfärgat stenciltryck
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Integrering av personuppgifter / ansiktsbild /
namnteckning

122

Med integrering av personuppgifter / ansiktsbild / namnteckning avses ett förfarande där man
med hjälp av en tryckteknik, gravyr- eller lasergravyrteknik eller fotografisk teknik (till skillnad från
en skrivmaskin eller handskrift) integrerar en bild (innehavarens ansiktsbild), en namnteckning eller
personuppgifter direkt på grundmaterialet eller laminatet vid personaliseringsförfarandet.
Integrering av ansiktsbilden: Bilden kommer inte att utgöra en separat (t.ex. pålimmad)
komponent av dokumentet, utan kommer att ingå som del i det. Bilden trycks på (ibland även en
sekundärbild (spökbild) t.ex. omvandlad till ett perforerat mönster på) fältet för visuell
inspektion (Visual Inspection Zone – VIZ) på personsidan.
Integreringen är oberoende av om personuppgifterna / bilden har laminerats eller inte, men de
flesta digitala bilderna på en personsida i ett pass skyddas av ett laminat. Dessutom används ofta
andra synliga säkerhetsdetaljer:

laminat.

Leta efter tecken på ändringar!
Se även:

Personuppgifter / annan personrelaterad text

Integreringstekniker:
Bläckstråletryck
Lasergravyr
Lasertryck
Fotografisk process
Färgsublimering
Termotransfertryck

Lasergraverad integrerad ansiktsbild
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Integrering av personuppgifter, ansiktsbild och namnteckning med

fotografisk process
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045

Iristryck (irisövergång)
Iristryck kallas också irisövergång. Denna färgningsprocess används i
offsettryck för att
skydda säkerhetsdokument mot färgseparering eller kopiering. Genom att färger fint blandas i
varandra erhålls en gradvis övergång.

66

Se även:
Se även:

Bottenmönster / säkerhetstryck
Flerfärgat stenciltryck

67

054

Kinegram®
Vippa på sidan för att få olika 2D-bilder att framträda. Betrakta Kinegram® i NORMALT LJUS eller
i
snedbelysning.
Ett Kinegram® är ett datorgenererat hologram (
DOVID) som kan producera multipla bilder
med hög upplösning. Det innehåller speciella typer av datorgenererade diffraktiva optiska element.
Dessa kan vara utformade på olika sätt för att uppvisa effekter som är kinematiska (rörliga),
färgskiftande och kontrastalternerande. Ytterligare optiska effekter kan förekomma.

Transparent
Kinegram®

68

Kinegram®

Partiellt
avmetalliserat
Kinegram®

69

Metalliserat Kinegram®

Se även:

70

OVD (optiskt variabel säkring)

126

Koaxialbelysning

Med koaxialbelysning avses ljus som passerar genom ett optiskt system parallellt med den
optiska axeln (t.ex. retroviewer), t.ex. där belysningsriktning och betraktningsriktning är parallella.
Koaxialbelysning används för att avslöja dolda motiv i
retroreflekterande laminat
(t.ex. 3M ® Confirm ®-laminat).
Betraktningsvinkeln är koaxial mot den omledda ljusstrålen:

Halvtransparent spegel

Dokumentsida

Dokument-

(säkerhetslaminat)

granskare

Ljuskälla / vinkeln på det infallande ljuset

Ska inte förväxlas med
Ska inte förväxlas med
Se även:

snedbelysning.
genomlysning.

UV-belysning

71

Kollationeringsmärke / flytande numrering
(Gediminas pelare)

Kollationeringsmärke är
ursprungligen en bokbinderiterm. För
framställning av ett komplett arbete
(broschyr, bok, tidskrift, etc.) måste de
olika delarna (ark och falsade ark som
har försetts med hack, sektioner)
kollationeras i rätt ordning. Detta görs
genom att man placerar
kollationeringsmärken som
kontrollmärken (när det gäller böcker
placeras de ofta på bokblockets rygg)
i ett sicksackarrangemang uppifrån
och ner.
Pass har denna typ av registermärke
eller positionsmärke som en extra
säkerhetsdetalj för att göra det lättare
att se om sidor har bytts ut eller
avlägsnats.
Det kan vara osynligt i normalt ljus
fluorescerande övertryck, eller
utgöra en synlig detalj (vid
användning av normal tryckfärg
eller
fluorescerande tryckfärg).
Kombinationen av
kollationeringsmärke och
sidnummer kallas ibland flytande
numrering.

72

112
( "LTU" )

Kompositkort (PET-PVC)
PVC

221

PVC

PET /
polyester
Ytterligare film(er)

Se även:
Se även:

Ytterligare film(er) kan anbringas.

PVC-kort (polyvinylklorid)
PC (polykarbonat)

73

(090), (091)

Kontinuerlig text
Med kontinuerlig text avses löpande, ibland utan mellanrum, rader av text i
/ säkerhetstryck eller i
säkerhetstråd.

74

129

bottenmönster

091
Kontinuerlig text kan vara positiv:

090
eller
negativ:

Kontinuerlig text kan vara normalt tryck,

minitryck eller mikrotryck.

75

211

Körkort
Körkort kan i regel användas som identitetshandlingar bara i det utfärdande landet. De är inte
resehandlingar.
Alla körkort som utfärdas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) omfattas av
ömsesidigt erkännande. Giltighetstiderna varierar från land till land beroende på fordonskategori
och ibland även beroende på innehavarens ålder.
Numreringsschema:
1.
Innehavarens efternamn
2.
Innehavarens förnamn
3.
Födelsedatum och födelseort
4.
Utfärdande myndighet
4a. Datum för utfärdande av körkortet
4b. Körkortets sista giltighetsdag
4c. Den utfärdande myndighetens namn
4d. Nationellt (personligt) identifikationsnummer / …
(4e.) (Kön)
(4f.) (Nationalitet / Medborgarskap)
5.
Körkortets nummer
6.
Innehavarens ansiktsbild
7.
Innehavarens namnteckning
8.
Stadigvarande hemvist
9.
Kategori(er) av fordon som innehavaren har rätt att framföra
10.
11.
12.
(13.)
(14.)

Datum för första utfärdande för varje kategori
Sista giltighetsdag för varje kategori
Ytterligare upplysningar / begränsningar
(Ytterligare upplysningar)
(Ytterligare upplysningar)

Se även:

76

Numbering

Kategorier:
AM
A1

Minimiålder: 16 år
Minimiålder: 14 / 16 / 17 / 18 år

A2
A

Minimiålder: 18 år
Minimiålder: 18 / 20 / 21 / 22 år

B1
B

Minimiålder: 16 / 18 år
Minimiålder: (17) 18 år

C1

Minimiålder: 18 år

C

Minimiålder: (18) 21 år

D1

Minimiålder: 21 år

D

Minimiålder: (21) 24 år

E

Minimiålder: 21 år

BE

Minimiålder: 17 / 18 år

C1E
CE
D1E

Minimiålder: 18 år
Minimiålder: 21 år
Minimiålder: 21 år

DE

Minimiålder: 24 år

Den ovanstående förteckningen är inte uttömmande utan enbart vägledande.
Se även:

Dokumentkategori

77

(018), (056), (057), (144), (145)

025

Laminat

057
Ett säkerhetslaminat är en folie som fästs på dokumentet eller personsidan som en extra
säkerhetsdetalj med hjälp av


tryck: kallaminat

056


och/eller värme: varmlaminat

för att bättre skydda införda uppgifter mot förfalskning.

053
Säkerhetslaminat innehåller ofta särskilda säkerhetsdetaljer, t.ex. taktila detaljer och
DOVID
(diffraktiva optiskt variabla säkringar), som inte vanligtvis finns att tillgå fritt på marknaden.
Exempel: Sealys Secure Surface, CFI (colour floating image)-laminat, TKO (transparent
Kinegram® overlay)-folie, Kinefilm® – varmlaminat med integrerat
Kinegram®-märke,
finns i både metalliserad och transparent version.
Laminat kan innehålla

avsiktligen infogade svaga partier.

Allt från ultratunna till tjocka laminat används.

78

144



Övertryck på laminat

Övertryck på laminat är en säkerhetsdetalj som brukar tryckas på laminatets baksida (innersida)
eller mellan fästskiktet och laminatet. Detta skyddar mot slitage och manipulering. Övertryck på
laminat kan vara synliga eller osynliga i normalt ljus. Se:
Laminat med UV-säkring.
Övertryck på laminat framställs ofta med
flexotryck.

screentryck,

gravyrtryck eller

79

80

018



Laminatprägling

Vippa på sidan; betrakta präglingen i NORMALT LJUS eller i
upphöjda/sänkta ytan.

snedbelysning; känn på den

Med laminatprägling avses taktila detaljer som t.ex. komplicerade mönster med tunna linjer
eller mikrotryck, som är integrerade i säkerhetslaminat genom prägling.

Ljuskälla:

Snedbelysning

Laminatprägling – visuella och taktila detaljer med reflekterande ljus och rörelseeffekter

81

Se även:

Reliefprägling

Laminatprägling med mikrotryck

145



Laminat inbundet i handlingen

I många pass med traditionell personsida skyddas innehavarens ansiktsbild och personuppgifter
med ett transparent laminat. För att försvåra manipulering kan laminatet bindas in i passhäftet.
Laminatet fortsätter förbi bindningen en bit in på motstående sida i andra delen av passboken. Här
brukar laminatet ses som en smal remsa.

82

Inbundet
laminat,
en smal
remsa
kan ses
på motstående
sida

Se även:
Se även:

Inbindning
Laminat med UV-säkring

83

Laminat med UV-säkring
Antingen

146

fluorescerande tryckfärg (tryckfärg som är synlig i normalt ljus), eller

Fluorescerande
övertryck

fluorescerande övertryck (osynligt i normalt ljus) som bildar tryckta säkerhetsdetaljer på
laminatet. De brukar placeras på baksidan av laminatet (insidan) eller mellan fästskiktet och
laminatet. Detta skyddar mot slitage och manipulering.

84

Laminat
med UVsäkring:
flerfärgat
fluorescerande
övertryck

Se även:
Se även:

Laminat
Övertryck på laminat

85

(113), (114)

158

Lasergraverad växelbild
Den bild som ses växlar motiv beroende på betraktningsvinkeln.
Se även:
Snedbelysning
Med lasergraverad växelbild avses en lasergraverad bild med vippeffekt integrerad i plastkort. I
kortets yta finns cylinderformade linser, varigenom bilder graveras med olika vinkel.
Exempel:

113
CLI ® – Changeable Laser Image

114
MLI ® – Multiple Laser Image

MLI ®: beroende på betraktningsvinkeln kan man se antingen serienumret eller året då giltighetstiden
löper ut.

86

CLI ®

Se även:

Laserläsbar mikroväxelbild

Lasergravyr
Sekundärbild (spökbild)
Se även:
Se även:
Se även:
Se även:

Latent bild
OVD (optiskt variabel säkring)
OVI (optiskt variabel tryckfärg)
Vippeffekt

87

(215)

Lasergravyr

030

Bilder och text graveras in i plastlaminat eller plastkort med laser. Under lasergravyrprocessen
skrivs/trycks uppgifterna med svärtning (förkolning) av ett laserkänsligt skikt (
PVC
(polyvinylklorid) eller sensibiliserat
PC (polykarbonat). Genom användning av olika
ljuskänsliga material kan även färger åstadkommas.
Det går att bestämma lasereffekternas djup; flera tekniska varianter används:


88

Inre (skiktspecifik) gravyr: svärtning i underliggande skikt genom transparent (icke
laserkänslig) täckfolie, exempelvis i

Tyskland: körkort (förnamn, datum och plats för utfärdande, namnteckning):



Lasergraverade märken på kanten till ett polykarbonatkort, t.ex. det
lasergraverade numret på det nederländska körkortets översta kant:
"Sealys Edge Sealer":

89

215

 Upphöjd (taktil) lasergravyr

Numrering i taktil lasergravyr

Ska inte förväxlas med upphöjt (taktilt)
Se även:

90

Lasergraverad växelbild

Födelsedatum i taktil lasergravyr

intagliotryck på traditionella grundmaterial.

(102), (107), (148)

Laserperforering

147

Med hjälp av laserteknik kan man åstadkomma perforeringar av olika typ och storlek:

102

 Laserperforerat serienummer
Persondokumentets serienummer perforeras genom grundmaterialet med laser.
Typiska kännetecken framträder:

brännspår runt hålens kanter

inga upphöjda kanter runt hålen i grundmaterialet (papperet) på baksidan av
perforeringarna

koniskt avtagande storlek på de perforerade hålen i lägget när de betraktas
framifrån och bakåt

olika former förekommer:

Första sidan av lägget

Sista sidan av samma lägg

Ska inte förväxlas med
Se även:
Se även:

nålperforering.

Numrering
Sekundärbild (spökbild)

91

148

 Laserperforerade fina strukturer och mönster
(förstansning)

Laserperforerade strukturer/mönster: Destri
Perf®

Laserperforerade fina strukturer och mönster - förstansningar utformade som (avsiktligen
infogade) svaga partier.
Se även:

92

Förstansning (avsiktligen utformade svaga partier)

107

 Sekundärbild (spökbild) – laserperforerad
Perforering som bildar en sekundär bild av innehavaren till handlingen, synlig i genomlysning.
Exempel: Image Perf®, nederländska och belgiska pass.

Laserperforerad
sekundärbild
(spökbild)

Se även:

Sekundärbild (spökbild)

93

107a

 Laserperforering med

vippeffekt

De enskilda bokstäverna i TLI ® (Tilted Laser Image) har perforerats i olika vinklar. Den bild som
blir synlig i genomlysning växlar sålunda beroende på betraktningsvinkeln.

ImagePerf ®
med TLI ®
(Tilted Laser Image)
i form av
bokstäverna NLD

94

(044), (098)

046

Lasertryck/kopia

044
En laserskrivare är en sorts digital skrivare som använder elektrofotografiska processer.

098
Bilder överförs till grundmaterialet med toner, vilket även gäller för konventionella fotokopiatorer.
Lasertryck är en möjlig teknik för
namnteckning.

integrering av personuppgifter / ansiktsbild /

Integreringsteknik för personuppgifter och ansiktsbild: lasertryck

95

Maskinläsbart fält – integreringsteknik: lasertryck

96

043

Latent bild

Intagliotryckt motiv, synligt när det lutas och betraktas i
snedbelysning. Beroende på
ljusets infallsvinkel framträder bilden ljus mot en mörkare bakgrund eller vice versa.

Beroende på ljusets infallsvinkel framträder "RP" i ljus eller mörk färg

Den latenta bildens linjestruktur (90º)

97

Latent bild som
framträder när
man vippar på
dokumentsidan

Se även:
Se även:
Se även:
Se även:
Se även:
Se även:

98

Bottenmönster / säkerhetstryck
Snedbelysning
OVD (optiskt variabel säkring)
OVI (optiskt variabel tryckfärg)
Vippeffekt
Lasergraverad växelbild

Löslig (flyktig) tryckfärg

093

Betrakta sidan i NORMALT LJUS, eventuellt med förstoringsglas.
Löslig (flyktig) tryckfärg är en sorts tryckfärg som löser sig i vissa lösningsmedel eller vatten;
denna tryckfärg gör att vissa delar av säkerhetstrycket/bottenmönstret försvinner eller bleks när de
utsätts för lösningsmedel (till exempel när en förfalskare försöker radera och ändra personrelaterad
text som tryckts ovanpå den).

Ska inte förväxlas med

blödande (genomträngande) tryckfärg.

99

Magnetremsa

119

Tunn remsa av magnetiskt material som är fäst vid ett plastkort och används för att registrera
uppgifter.

Magnetremsa

Se även:
Se även:

100

Maskinkontrollerbar detalj
Optisk remsa

Maskinkontrollerbar detalj

150

Med maskinkontrollerbara detaljer (säkerhetsdetaljer i dokument som kan kontrolleras
maskinellt) avses säkerhetsdetaljer som kan läsas och kontrolleras av maskiner
(dokumentläsare). De används för att autentisera en rese- eller identitetshandling genom
påvisande/upptäckt eller mätning av särskilda fysiska egenskaper i vissa av dokumentets delar
eller strukturer och bidrar även till autentisering av innehavaren.
Se:

Maskinläsbar resehandling (MRTD).
Streckkod / tvådimensionell streckkod
Kortåtkomstnummer (CAN) och anslutning enligt PACE-protokollet (Password
Authenticated Connection Establishment – protokoll med autentisering via
lösenord och nyckelöverenskommelse)
Maskinläsbart fält – MRZ
Mikrochip – kontaktchip
Mikrochip – kontaktlöst chip
Magnetremsa
Optisk remsa

Andra (valbara) maskinkontrollerbara detaljer är
1.

strukturrelaterade säkerhetsdetaljer som t.ex.
OVD (optiskt variabel säkring),
retroreflekterande laminat och
transparent fönster

2.

materialrelaterade säkerhetsdetaljer såsom pigment som tillförts exempelvis
säkerhetstryckfärger liksom färgade och / eller fluorescerande fibrer och
planschetter som lagts in i grundmaterialet

4.

datarelaterade säkerhetsdetaljer såsom holografiska eller magnetiska
säkerhetstrådar som kan lagra kodade data, eller
bild (tryck) innehållande
osynliga personuppgifter (Invisible Personal Information – IPI) eller kodad
dokumentrelaterad information.

Grått fält som
ICAO
rekommenderar
för
strukturrelaterade
detaljer
Nominellt
centrum för den
strukturrelaterade
detaljen
Maskinläsbart fält
(MRZ)

Grått fält
som ICAO
rekommenderar för
materialrelaterade
detaljer

Nominellt
centrum
för den
materialrelaterade
detaljen
(Mått
uttryckta i
mm)

101

Maskinläsbar resehandling – MRTD

188

Specifikationerna för maskinläsbara resehandlingar (Machine Readable Travel Documents –
MRTD) – pass, viseringar och ID-kort – återfinns i ICAO:s (International Civil Aviation
Organisation) dokument 9303. De flesta länder tillämpar dessa regler i sina maskinläsbara pass,
viseringar och ID-kort som används vid gränspassage. I enlighet med dessa standarder delas
personsidan i en maskinläsbar resehandling in i två olika fält:


Ett fält för visuell inspektion (Visual Inspection Zone – VIZ) som innehåller handlingens
beteckning, innehavarens ansiktsbild, personuppgifter och uppgifter om utfärdande och
giltighet.
082



Ett
maskinläsbart fält (MRZ) som innehåller en del av informationen från fältet för
visuell inspektion (VIZ).

Storlek 2 MRTD (ID2-format):
01 Utfärdande land/stat

02 Typ av handling

03 Namn – primär identifierare (VR)
04 Namn – sekundär identifierare (VR)
05 Kön (3)
06 Nationalitet (3)
07 Födelsedatum (15)
13 Innehavarens ansiktsbild

08 Valfria personuppgifter (VR)
09 Dokumentnummer (serienummer) (VR)
10 Sista giltighetsdag (15)
11 Valfria dokumentuppgifter (VR)

Fält V

12 Namnteckning

Översta maskinläsbara rad

Nedersta maskinläsbara rad

Exempel: Obligatoriska komponenter i en ICAO-anpassad maskinläsbar visering (MRV):

102

VIZ:
Territorium
Antal inresor

Giltighetstid
Vistelsens
längd

MRZ

Se:

Maskinkontrollerbar detalj

Se även:
Mikrochip – kontaktlöst chip
Se även:
Anslutning enligt PACE-protokollet (Password Authenticated Connection
Establishment – protokoll med autentisering via lösenord och nyckelöverenskommelse)

103

(082)

149

Maskinläsbart fält – MRZ

I en
maskinläsbar resehandling (MRTD) innehåller det maskinläsbara fältet (Machine
Readable Zone – MRZ) en del av informationen från VIZ i form av en följd av alfanumeriska tecken
och symbolen "<", som bildar två eller tre rader. Denna teckenföljd kan läsas av dokumentläsare
för att underlätta inspektionen av resehandlingar (OCR – Optical Character Recognition(082) – tecken).
Det maskinläsbara fältets format:
ID1 / td1-format: 86 (85,6) x 54 (53,98) mm.
Tre rader med vardera 30 tecken, placerade på handlingens baksida (verso).
ID2 / td2-format: 105 x 74 mm.
Två rader med vardera 36 tecken, placerade längst ned på personsidan eller
viseringen.
ID3 / td3-format (MRP, maskinläsbart pass): 125 x 88 mm.
Två rader med vardera 44 tecken, placerade längst ned på personsidan.
Maskinläsbart integrerat personkort (personsida), ID3-format:
Fält för visuell
inspektion (VIZ)

2-radigt MRZ
(maskinläsbart
fält)

Se: ICAO:s dokument 9303.
Se även:

104

Maskinkontrollerbar detalj

Matrisskrift

155

En matrisskrivare (punktmatrisskrivare, nålskrivare) är ett slags datorskrivare som skriver
genom att slå an ett färgindränkt tygband mot grundmaterialet, ungefär som på en skrivmaskin,
men till skillnad från skrivmaskinen formas bokstavstyperna med en punktmatris.

Matrisskrift

105

151

Metallisk tryckfärg
Vippa på sidan. Betrakta den metalliska tryckfärgen i NORMALT LJUS eller i
snedbelysning.
Utför en 90° rotation:

Metallpigment som aluminium och brons används som beståndsdelar i tryckfärger för att
åstadkomma ytor med metallglans. Metallisk tryckfärg är inte en säkerhetstryckfärg i strikt
mening eftersom alla kommersiella tryckerier fritt kan köpa in den. Metallisk tryckfärg är inte desto
mindre en typisk tryckfärg som skyddar mot kopiering, eftersom en kopia (inbegripet kopior
som framställts med en desktop-skrivare) inte kan återge den ursprungliga metalliska effekten.

Silverfärgat
metallpigment

106

(197)

187

Metamera färger

Metamera färger är par av (kemiskt) olika färger som knappt kan särskiljas i en viss sorts
belysning (vanligen i normalt, klart dagsljus), men som visar upp en märkbar färgkontrast i en
annan sorts ljus, ofta i infraröd belysning, eller när de betraktas genom ett särskilt rött optiskt filter.

197
En särskild metamer effekt är t.ex. "infrared drop-out" (IR-osynlighet): den annars synliga
tryckfärgen kan inte ses i en del av det infraröda våglängdsområdet.
Metamera färger
används t.ex. i
eurosedlar.

I normalt ljus

I IR-belysning syns
enbart det
smaragdgröna
numret, den högra
sidan av huvudbilden
och silverremsan.

© Europeiska centralbanken (https://www.ecb.europa.eu)

Andra metamera effekter kallas (något vilseledande) ultraviolett eller infraröd metameri eller
rödfiltermetameri, osv.
I viss utsträckning kan det faktum att två metamera tryckfärger uppfattas som identiska i klart
dagsljus också bero på betraktaren.

107

152

Mikrochip – kontaktchip

Integrerad krets (mikrochip) för lagring och behandling av data, infälld t.ex. i ID-kort. Det säkra
elektroniska mediet innehåller t.ex. personuppgifterna: namn, födelsedatum, födelseort, utfärdande
kontor och en digital version av innehavarens ansiktsbild. Ett ID-kort med ett kontaktchip måste
placeras i en läsare (slits) för att komma i kontakt med ett elektriskt kontaktdon för att
chipinformationen ska kunna avläsas.
De synliga delarna av chipmodulen är vanligen de typiska guldkontakterna (men det finns även
silverfärgade kontakter med en yta av palladium (Pd)). Ett chip som används regelbundet uppvisar
svaga (ljusare) horisontella repor.
Taktila detaljer: Grunda mellanrum med ett djup på ca 0,01 mm (aldrig upphöjda kanter!) åtskiljer
de olika metalliska kontaktytorna. Runt kontaktmodulens utsida kan man vanligen känna ett
mellanrum med ett djup på ca 0,1 mm t.ex. med en fingernagel.

Kort med ett kontaktchip kan dessutom också innehålla ett
Se även:

108

Maskinkontrollerbar detalj

kontaktlöst mikrochip.

Mikrochip – kontaktlöst chip

153

Kontaktlös integrerad krets (mikrochip) för lagring och behandling av uppgifter, infälld t.ex. i
pass, ID-kort och biometriska uppehållstillstånd. I de flesta dokument är mikrochippet inte synligt i
normalt ljus. Att dokumentet har ett kontaktlöst mikrochip anges vanligtvis med en
e-passymbol.
På kort av
PC (polykarbonat) är det kontaktlösa mikrochippets placering ofta synlig i
snedbelysning: det finns nästan alltid en liten fördjupning på ca 0,01 mm med en diameter
på 3–5 mm ovanför mikrochippaketet i kortets stomme. Denna fördjupning går inte att känna vid
beröring, eftersom det snarare rör sig om en gradvis förändring i ytans höjd, men den är synlig för
det mänskliga ögat om kortet vippas mot klart (snett infallande) ljus.

Mikrochippet är kopplat till en antenn (elektromagnetisk ramantenn) som gör det möjligt att
kommunicera med kortläsaren via elektromagnetiska vågor (Radio Frequency Identification –
RFID). För att chippet ska förses med energi och för att kommunikationen ska komma igång
behöver läsaren finnas i närheten. Det skyddade innehållet i chippet kan läsas på 0–10
centimeters avstånd.
Biometriska pass eller
e-pass innehåller ett kontaktlöst chip. Detta chip kan integreras i
resehandlingen på många olika sätt. Chippet kan läggas in i ett tjockt transparent laminat, i
handlingens pärm eller i personsidan av polykarbonat.
För att datasäkerheten i e-pass ska upprätthållas används ett av flera standardiserade protokoll för
åtkomstkontroll:
 Basic access control (BAC) ser till att det kontaktlösa chippet kan läsas av
kontrollutrustningen endast efter det att det låsts upp med en validerad åtkomstnyckel.


Extended access control (EAC) ger ytterligare säkerhet genom att det krävs att öppna
nycklar utbyts mellan chippet och kontrollutrustningen (terminalautentisering): digitala
signaturer skyddar de lagrade uppgifternas autenticitet och integritet, vanligen med hjälp av
ICAO:s infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (Public Key Infrastructure, PKI), och
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kontrollcertifikat måste ha utbytts mellan eller publicerats av utfärdande stater för att
kontrollen ska kunna äga rum.
202


Supplemental access control (SAC) använder ett kryptografiskt protokoll, det så kallade
PACE-protokollet (Password Authenticated Connection Establishment – protokoll med
autentisering via lösenord och nyckelöverenskommelse). Data från
det
maskinläsbara fältet – MRZ eller alternativt ett kortåtkomstnummer (Card
Access Number, CAN) som trycks i
fältet för visuell inspektion (VIZ) på
personsidan används vid autentisering mellan kontrollterminalen och mikrochippet.
Från och med den 1 januari 2018 kommer elektroniskt maskinläsbara resehandlingar som
endast har anslutning enligt PACE-protokollet (Password Authenticated Connection
Establishment
–
protokoll
med
autentisering
via
lösenord
och
nyckelöverenskommelse) att betraktas som förenliga med ICAO:s standard.

Kontaktchip

Ett kontaktchip och
ett kontaktlöst chip
samt en särskilt
utformad ramantenn
är synliga i
polykarbonatkortet
i
genom-lysning.
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Här är undantagsvis
mikrochippet och
antennen synliga i
normalt ljus

Se även:
Se även:
Se även:

Biometriskt kännetecken
Maskinkontrollerbar detalj
Mikrochip – kontaktchip
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067

Minitryck(067) och mikrotryck(068)

068

Med minitryck och mikrotryck avses linjer eller motiv som bildas av mycket små bokstäver,
siffror och/eller bilder som knappt är synliga för det blotta ögat men som blir synliga vid förstoring; i
traditionella dokument kan de bilda stödlinjer för skrift. Minitryck och mikrotryck används också
som säkerhetsdetaljer i
bottenmönster / säkerhetstryck och i
säkerhetstrådar.
Se även:
kontinuerlig text.
Minitryck(067) kan urskiljas med blotta ögat (men tydligare med förstoring).
Mikrotryck(068) kräver ofta svag förstoring, t.ex. en juvelerarlupp.
Enkla reproduktionsmetoder klarar oftast inte något detaljerat mikrotryck. Därför uppvisar
förfalskade dokument ofta oläsbart mikrotryck. Om man däremot använder sig av avancerade
reproduktionstekniker är det möjligt att återge minitryck och mikrotryck av hög kvalitet.

Minitryck (den blå texten) och mikrotryck (de mindre lila bokstäverna)

112

(225), (226), (227), (169), (193)

070

Numrering


225

Nationellt (personligt) identifikationsnummer

Nationella identifikationsnummer (socialförsäkringsnummer/ försäkringsnummer/
skatteregistreringsnummer) nämns ofta (men inte alltid) på identitetskort och på
uppehållsrelaterade handlingar. Eftersom de är unika identifierare för fysiska personer utgör de
personuppgifter.


• De kan vara till nytta om fler än en handling hos en och samma bärare ska kontrolleras.
• Vissa av dem innehåller ytterligare personuppgifter såsom födelsedatum, och det går att
kontrollera att deras innehåll är korrekt.



CAN

6-siffrigt kortåtkomstnummer (Card Access Number - CAN) för anslutning enligt
protokollet (Password Authenticated Connection Establishment – protokoll med
autentisering via lösenord och nyckelöverenskommelse).



Körkortets nummer

226

PACE-

227

Körkort.




Serienummer
Dokumentnummer

169

Serie- eller dokumentnumret är ett unikt nummer som trycks och/eller perforeras i ett dokument
(eller delar av det); dess unika egenskaper gör det möjligt att spåra dokumentet t.ex. under
framställningen och om det förkommer eller blir stulet.
Serienummer beskrivs i våra dokument under rubriken numrering, eftersom numreringen inte
längre nödvändigtvis följer en serie i ett mycket stort antal nyligen utfärdade säkerhetsdokument.
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För att inom den beskrivande texten ange sammansättningen av serienumret, används följande
alfanumeriska tecken:
A: en bokstav
N: en siffra
R: en siffra eller en bokstav (i slumpmässig sekvens)
t.ex. AA-NNNNN, AAA NNN, AANNNN eller A RRRRRRRR.
Andra bokstäver används endast om de faktiskt ingår i varje dokument i samma serie (version) –
då sätts de mellan citattecken som ett citat, t.ex. "Nr EE" NNNNNN:

Fluorescerande serienummer
Laserperforerat serienummer
Nålperforering
Högtryck
Se även:

Trycktekniker

Ska inte förväxlas med sidnummer193 som finns tryckta t.ex. på sidorna i inlagan av ett
dokument i form av ett häfte (pass).
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193

101

Nålperforering

Nålperforering: Mekanisk håltagning (genom att sticka eller slå hål) för att integrera ett nummer
eller motiv i ett dokument.
Serienummer perforeras i ett regelbundet matrisarrangemang av cirkelrunda, lika stora hål
som alltid sticks i samma riktning. Nålperforering känns igen på upphöjda kanter som kan kännas
på baksidan av grundmaterialet.

Ska inte förväxlas med
Se:

laserperforering.

Numrering
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(199)

Offsettryck

157

Offsettryck (även kallad litografi eller "våtoffset") är en indirekt tryckmetod där text och bilder
avsätts från plåtcylindern (med jämn yta) till offsetcylindern (gummiduk) och därpå överförs till
grundmaterialet. Offsettryck karakteriseras av jämn infärgning och skarpa kanter.

199
I säkerhetstryck används allmänt en annan indirekt tryckmetod, indirekt högtryck (ibland även
kallad torroffset eller indirekt relieftryck). Med hjälp av laserprocesser eller fotografiska
processer (t.ex. nyloprint® – fotopolymer tryckplåt) skapas en reliefyta på den flexibla tryckplåten;
enbart de upphöjda delarna kommer i kontakt med gummiduken. Tryckresultatet blir mycket likt
"våtoffset" (de karakteristiska kännetecknen för
högtryck är inte alltid synliga).
Iristryck (irisövergång)
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Optisk remsa

118

Med optisk remsa avses ett laserläsbart minne med en lagringskapacitet på upp till 4 MB. Flera
datafiler med bilder kan lagras. Även visuella detaljer som en mikrobild, ett säkerhetsmönster och
en
OVD (optiskt variabel säkring) kan ge en snabb kontroll av äktheten.

Se även:
Se även:

Maskinkontrollerbar detalj
Magnetremsa

117

(079), (115), (177), (178), (220), (206)

OVD - optiskt variabel säkring

011

OVD – säkerhetsdetalj som visar olika information, beroende på betraktnings- och/eller
belysningsförhållanden.
Snedbelysning
De särskilda utseendeväxlingar som sker när dokumentet roteras och vippas är reversibla,
förutsägbara och möjliga att reproducera.
Vi skiljer mellan följande typer av OVD:
1.

Säkringar med färgväxlingar som bygger på tunnskiktsinterferens:

OVI - optiskt variabel tryckfärg

skimrande laminat

skimrande tryckfärg

2.

Material/ strukturer med variabla reflekterande egenskaper:

retroreflekterande laminat

vippeffekt

3.

Diffraktiva optiskt variabla säkringar – DOVID:
DOVID innehåller gitter (vanligen i form av ytreliefer) som ändrar ljus genom diffraktion. På
detta vis åstadkoms olika effekter som två- eller tredimensionella bilder eller kinematiska
effekter och/eller färgväxlingar. Olika DOVID skiljer sig åt med avseende på bildupplösning,
ljusstyrka och förmåga till animering. De är i allmänhet kända under sina registrerade
handelsnamn, t.ex.

Hologram

Datorgenererade DOVID:
Kinegram®,
Identigram®,
DID®-säkring – Diffractive Identification Device,

Exelgram®, Movigram® (177), Pixelgram® (079), Stereogram® (178),

En DOVID kan innehålla
mikrotryck, kinetisk mikrotext eller en
laserläsbar mikroväxelbild som inte är synlig vid förstoring i normalt ljus.

Se även:
Se även:
Se även:
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Latent bild
Vippeffekt
Lasergraverad växelbild

079
177
178

220

Dot matrix hologram.

En DOVID kan integreras i ett

115

laminat.

206

(207)

OVI - optiskt variabel tryckfärg

092

Vippa på sidan för att få en färgväxling att framträda.
Med OVI avses tryckfärg innehållande mikroskopiskt små pigment som fungerar som
interferensfilter, vilka skapar stora färgväxlingar (starka färgvariationer) beroende på betraktningseller belysningsvinkeln.
Snedbelysning
OVI används i

intagliotryck och i

screentryck.
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OVI i intagliotryck

OVI
(notera färgväxlingen i exemplet
på höger sida av denna bild)

Falsk

metallisk tryckfärg har använts
i stället för OVI
(ingen färgväxling)

OVI i screentryck på en 50-eurosedel

Äkta

OVI har använts

© Oesterreichische Nationalbank (OeNB.at)

Äkta
OVI: färgväxling
© Oesterreichische Nationalbank (OeNB.at)
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120

Se även:
Se även:

Skimrande tryckfärg
OVD - optiskt variabel säkring

121

PC (polykarbonat)

159

I motsats till exempelvis
kort av PVC, ger polykarbonatkort ifrån sig ett metalliskt klingande
ljud när de faller mot en hård yta.
Se även:

Kompositkort (PET-PVC)

När PC används som grundmaterial för dokument (t.ex. personsidor av polykarbonat,
integrerade kort med personuppgifter i pass, ID-kort av polykarbonat eller sedlar), kan flera
skikt sammanfogas vid hög temperatur och under högt tryck.
Med PC som grundmaterial för säkerhetsdokument kan ett stort antal säkerhetsdetaljer integreras,
t.ex.
bottenmönster / säkerhetstryck,
fluorescerande övertryck: UV-bilder med hög upplösning och sanna färger, t.ex. True
Vision.
Personalisering genom
personalisering i färg utförd med bläckstråletryck inuti polykarbonatkort med
laminatstruktur i flera skikt,
lasergravyr eller t.ex.
laserperforerad sekundärbild (spökbild),
lasergraverad växelbild och
transparent fönster.
Ytan på ett polykarbonatkort kan vara taktil:
upphöjd (taktil) lasergravyr,
laminatprägling och
OVD (optiskt variabel säkring) kan integreras.

Mikrochip
Magnetremsa
Optisk remsa kan integreras.
Se även:
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Inbindning: – Gångjärnsdel

Personuppgifter / annan personrelaterad text

123

Personalisering är den process genom vilken innehavarens bild, namnteckning och
personuppgifter integreras i en handling.
Innehavarens personuppgifter syns i fältet för visuell inspektion – VIZ och i
MRZ
(maskinläsbart fält) i ett pass (på personsidan), ID-kort eller visering. I
e-pass finns de
också integrerade i ett
mikrochip.
Se även:

Holografisk personaliserad säkerhetstråd

Integrerat
kort med
personuppgifter
(personsidan) i
ett pass
VIZ

MRZ

Se även:

Integrering av personuppgifter / ansiktsbild / namnteckning

123

080

Planschetter

Planschetter är små färgade runda plattor inlagda (utströdda) i grundmaterialets papper under
tillverkningen.
Planschetter läggs in på ett liknande sätt som
färgade säkerhetsfibrer.
Planschetter kan också vara metalliska eller transparenta; de kan också fluorescera i
UVbelysning eller bestå av en skimrande substans som uppvisar färgväxlingar.

Färgade planschetter och fibrer

Termokroma planschetter

Se även:
Fluorescerande planschetter
Färgade säkerhetsfibrer
Fluorescerande fibrer
Grundmaterial utan optiskt vitmedel
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185

Europeiska unionens råd
Generalsekretariatet

PRADO
PRADO (the Council of the European Union PUBLIC REGISTER OF AUTHENTIC TRAVEL AND
IDENTITY DOCUMENTS ONLINE - offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar
online) är en flerspråkig webbplats som innehåller information om äkta identitets- och
resehandlingar. Dokumentbeskrivningarna inbegriper tekniska beskrivningar – beskrivningar av
några av de viktigaste säkerhetsdetaljerna i dokumentet och i regel även (vägledande) information
om dokumentets längsta möjliga giltighetstid samt information om dess huvudsakliga användning.
Dokumentexperter i samtliga EU-medlemsstater och Island, Norge och Schweiz tillhandahåller och
väljer ut vilken information som ska göras tillgänglig för allmänheten via PRADO. Informationen
kommer från det säkerhetsskyddsklassificerade systemet
Expert FADO. Ledningskommittén
vid Europeiska unionens råd består av arbetsgruppen för gränsfrågor i konstellationen experter på
falska dokument.
PRADO organiseras och förvaltas av generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd –
generaldirektoratet för rättsliga och inrikes frågor (JAI). För det tekniska genomförandet och
underhållet av systemet svarar GSC.SMART.1.D.
Större delen av den text som förs in i PRADO-dokumenten är standardiserade beskrivningar som
översätts automatiskt till de 24 officiella EU-språk som för närvarande omfattas. På så vis
säkerställs omedelbar tillgång till dokumenten. Fria beskrivningar översätts av specialiserade
lingvister vid rådets generalsekretariat.
http://www.consilium.europa.eu/prado/sv/

Målgrupp
PRADO riktar sig till allmänheten, inklusive icke-statliga organisationer, men också till statliga
organisationer som inte har tillgång till iFADO såsom
 arbetsgivare
 posten
 banker, kreditinstitut
 säkerhetsbolag
 biluthyrningsföretag.
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● När man granskar en handling är det viktigt att känna till dess tekniska detaljer.
● PRADO ger enkel tillgång till offentlig information om många rese- och
identitetshandlingar.

Syfte
Huvudsyftet med PRADO är att tillhandahålla kostnadsfri och tillförlitlig information på internet för
personer som kontrollerar (har till uppgift att kontrollera) identiteter. Identitetskontroller äger inte
enbart rum vid Schengenområdets yttre gränser utan sker regelbundet i det vardagliga livet.
PRADO är avsett att bidra till ökad medvetenhet och vara till stöd vid fastställande av handlingars
äkthet; oklara fall kan sedan följas upp av dokumentexperter.

Förfarande
Oavsett handlingens ursprung ska eventuella frågor (även om detaljer i utländska
handlingar) ställas till er
nationella kontaktpunkt för identitets- och resehandlingar.
Vänligen skicka eventuella förslag till förbättringar och uppgifter om iakttagna fel och buggar till
helpline.prado@consilium.europa.eu
General Secretariat of the Council of the European Union (GSC)
Directorate-General Justice and Home Affairs, DG D 1A
Rue de la Loi 175
1048 Bryssel, BELGIEN.
Se även:
Se även:
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FADO
iFADO

084

Präglingsstämpelavtryck
Vippa på sidan; betrakta präglingen i NORMALT LJUS eller i
upphöjda/sänkta ytan.

snedbelysning; känn på den

Präglingsstämpelavtryck är ett reliefavtryck gjort med sigill eller stämpel, t.ex. för autentisering
av ett dokument eller av en i dokumentet konventionellt anbringad (t.ex. pålimmad) bild av
innehavaren.

Autentisering:
Se även:
Reliefprägling
Se även:
Färgstämpelavtryck
Se även:
Innehavarens ansiktsbild – fastsättningsmetoder
Se även:
Varmfolieprägling
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099

PVC-kort (polyvinylklorid)
PVC – en termoplastisk (transparent(099)) polymer – används som grundmaterial i många
handlingar.
PC-kort (polykarbonat) och
kompositkort (PET-PVC) föredras ofta för
säkerhetsdokument som kräver god hållbarhet.
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166

Rastrering

214

Rastrering (namnet kommer ursprungligen från det mönstrade glasraster som infördes mellan
illustrationen och ljuskällan i en kamera) omvandlar färgnyanserna i grafik / bilder till mycket små
punkter i ett rasterformat, vilka sedan kan tryckas. Om punkterna är tillräckligt små kan det
mänskliga ögat inte särskilja mellan dem. Genom att variera mellanrummen mellan punkterna kan
man simulera olika färgtoner. Punkterna kan ha olika former.
Bitmapbilder (grafiska filer som består av pixlar) kallas också ibland rasterbilder.
Praktiskt taget alla trycktekniker simulerar färgnyanser med hjälp av punkter (rastrering).
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029

Reliefprägling
Betrakta präglingen i NORMALT LJUS eller i
ytan.

snedbelysning; känn på den upphöjda/sänkta

Reliefprägling kallas ibland även blindprägling: ofärgad prägling av bilder eller text. Den innebär
prägling av bokstäver, mönster eller andra motiv under högt tryck.

Framsida

130

Baksida

Se även:
Varmfolieprägling
Laminatprägling
PC (polykarbonat)
Autentisering:
Se även:
Präglingsstämpelavtryck
Se även:
Färgstämpelavtryck
Se även:
Räffling (larvfotspår)
Se även:
Innehavarens ansiktsbild – fastsättningsmetoder

Retroreflekterande laminat

055

Retroreflekterande laminat: En osynlig bild som integrerats i laminatet som blir synlig endast
genom belysning med
koaxialbelysning och användning av en speciell viewer eller teknisk
utrustning.

Normalt ljus
(till vänster)
och
betraktat i
koaxialbelysning
(till höger)

Se även:
Se även:

Snedbelysning
OVD (optiskt variabel säkring)
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Räffling (larvfotspår) med perforering

131

En metod för säkring av en konventionellt fäst (t.ex. pålimmad) bild av innehavaren
(autentisering), anbringad med en (hand)stamp i form av ett linjemönster; mellan linjerna finns
ofta perforerade hål.

Metoder för autentisering:
Se även:
Präglingsstämpelavtryck
Se även:
Färgstämpelavtryck
Se även:
Innehavarens ansiktsbild – fastsättningsmetoder
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085

Screentryck
Vippa på sidan. Betrakta screentrycket i NORMALT LJUS eller i

snedbelysning.

Screentryck är en tryckteknik som också är känd som silk-screentryck, där trycket framställs
genom att tryckfärgen pressas med en s.k. rakel genom de öppna partierna av en duk (nät) ned på
grundmaterialet. Med screentryck kan man lägga på ett tjockare färglager i en enda omgång än
med någon annan tryckmetod.
Kännetecken: vanligtvis tät färgtäckning, nätstruktur med sågtandade kanter.
I säkerhetstryck används screentryck huvudsakligen för
tryckning av
OVI.

övertryck på laminat eller

OVI i screentryck
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Sekundärbild (spökbild)

168

En andra ansiktsbild av innehavaren (spök- eller skuggbild) kan integreras på personsidan eller
på en andra sida i persondokumentet, vilken innehåller personuppgifter. Den kan anbringas med
samma tryckmetod som den primära ansiktsbilden eller med andra metoder, t.ex.
fluorescerande övertryck,
laserperforering,
ett transparent fönster eller
Identigram®.

Laserperforerad sekundärbild (spökbild) betraktad i genomlysning (till höger)

Se även:
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Integrering av personuppgifter / ansiktsbild / namnteckning

143

Skimrande laminat
Vippa på sidan; betrakta laminatet i NORMALT LJUS eller i

snedbelysning.

Skimrande laminat har en glansig, pärlemorskimrande effekt med färgförändringar när
betraktnings- eller belysningsvinkeln ändras.

Se även:
Se även:
Se även:

Skimrande tryckfärg
Laminat
OVD (optiskt variabel säkring)
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Skimrande tryckfärg

052

Vippa på sidan. Betrakta den skimrande tryckfärgen i NORMALT LJUS eller i
snedbelysning.
Skimrande tryckfärger i allmänhet, t.ex. tryckfärger med pärl-, pärlglans- eller pärlemoreffekt,
innehåller halvtransparenta pigment bestående av en tunn film som innehåller mycket små flingor
av glimmer. De interfererar med det infallande ljuset. Detta skapar glansiga, pärlemorskimrande
effekter som blir synliga/osynliga eller ändrar färg när betraktnings- eller belysningsvinkeln ändras.
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Se även:

Skimrande laminat

137

156

Snedbelysning

Snedbelysning: Ljus från sidan, som faller i en flack vinkel, som visar ytstrukturen på ett föremål
genom kontraster av ljus och skugga.
Snedbelysning används särskilt för att undersöka
präglingsstämpelavtryck,
intagliotryck,
latent bild samt mekanisk radering.

Ljuskälla

Dokumentgranskare

Vinkeln på
det
infallande
ljuset

Betraktningsvinkel

Dokumentsida

Se även:
Se även:
Se även:
Se även:
Se även:
Se även:
Se även:
Se även:
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Koaxialbelysning
Genomlysning
UV-belysning
Latent bild
OVD (optiskt variabel säkring)
OVI (optiskt variabel tryckfärg)
Vippeffekt
Lasergraverad växelbild

(228)

Streckkod / tvådimensionell streckkod

004

Maskinläsbar information.
Se även:
Maskinkontrollerbar detalj
En (endimensionell) streckkod lagrar uppgifter i bredderna på, och avstånden mellan, tryckta
parallella linjer (streck) för maskinell optisk läsning.

Endimensionell
streckkod
som visar
serienummer

En tvådimensionell streckkod lagrar uppgifter i två dimensioner och kan därför innehålla mycket
mer information.
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Synlig digital försegling (VDS - Visible Digital Seal)

228

Optiskt kontrollerbart kryptografiskt skydd för icke-elektroniska handlingar: en synlig digital
försegling används för autentisering, kontroll och fångst av data som bärs av en handling eller ett
föremål. Signeringen sker kryptografiskt i enlighet med ICAO:s specifikationer. Datastrukturen
(ISO/AWI 22376) innehåller dokumentdetaljer som är kodade i form av en tvådimensionell
streckkod. Koden kan tryckas på en handling och den går att skanna:
Datamatriskod, Aztec-kod eller QR-kod.

Datamatriskod

Eftersom lagringskapaciteten i monokroma tvådimensionella streckkoder är begränsad är
JABcode (Just Another Barcode), en tvådimensionell streckkod i färg, en del av ISO/IEC:s
standardiseringsprocess.

Syntetiska fibrer

171

Syntetiska fibrer används som huvudbeståndsdel i flera speciella traditionella säkerhetspapper;
de gör grundmaterialet mycket hållbart och motståndskraftigt.
Exempel på syntetiska tryckmedier:
Neobond® (t.ex. äldre rosa, vikt, tyskt körkort).
Teslin® (Eftersom det är tillgängligt i handeln används Teslin® också ofta för att förfalska IDkort.)
Syntetiska fibrer ska inte förväxlas med
grundmaterials mekaniska egenskaper.
Se även:
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Grundmaterial

färgade säkerhetsfibrer som inte bidrar till ett

(037)

036

Säkerhetstråd

Betrakta sidan i motljus – säkerhetstråden kommer att synas som en mörk linje. En säkerhetstråd
är en remsa (av plast, metall eller annat material) integrerad i grundmaterialet under tillverkningen
för att tjäna som kompletterande säkerhetsdetalj. Det finns ett stort antal olika säkerhetstrådar,
från polymerremsor till metalltäckta remsor, färgade laminatremsor och laminatremsor med
mikrotryck, till mycket komplexa trådar.

Säkerhetstråd med
negativt mikrotryck (i
genomlysning)
Se även:
Mikrotryck

Säkerhetstrådar kan ha maskinläsbara egenskaper, t.ex. magnetiska eller holografiska
personaliserade säkerhetstrådar.
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037
Säkerhetstråden kan vara helt infälld i grundmaterialet eller ligga delvis ovanpå det, som ett
fönster, och kallas då fönstersäkerhetstråd eller fönstertråd:

Se även:
Se även:
Se även:
Se även:
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Fönsterremsa (-band) med rörlig bild
Personuppgifter / annan personrelaterad text
Kontinuerlig text
Fluorescerande säkerhetstråd

Termokrom tryckfärg

094

Termokrom tryckfärg är en specialtryckfärg som växlar färg reversibelt vid olika temperaturer.

143

048

Termotransfertryck

Termotransfertryck: Ett färgband värms över ett visst område, och den smälta tryckfärgen
överförs sedan helt och hållet från bandet till grundmaterialet. Halvtoner genereras med rastrering.
Överföring av ett enhetligt färglager resulterar i punkter eller områden med skarpa kanter.
Specialfärgband, t.ex. med metallpigment, kan också användas.
Termotransfertryck är en möjlig teknik för
namnteckning.
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integrering av personuppgifter / ansiktsbild /

Transparent fönster
Om polykarbonatsidan eller

189

polykarbonatkortet betraktas i motljus blir fönstret transparent.

Det transparenta fönstret integreras i grundmaterialet vid tillverkningen. Vid
kan med hjälp av en förstoringsapparat t.ex. innehavarens ansiktsbild eller en

genomlysning
CLI® bli synlig.

Asymmetriskt transparent fönster:

Asymmetriskt transparent fönster, här med en DID®-säkring
(Diffractive Identification Device) och med en avkodningslins för
avkodning av IPI-uppgifter på föregående sida.
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Transparent gräns:

Sekundärbild (spökbild)
Se även:
PC (polykarbonat)
Se även:
Genomlysning

146

103

UV-belysning (ultraviolett ljus)

Ultraviolett ljus hör till de elektromagnetiska vågorna vid den lägre gränsen för synligt ljus
(200–400 nm), en ljuskälla som ofta används vid granskningen av dokument för att analysera
grundmaterialets ljushet, fluorescerande tryckfärger och andra säkerhetsdetaljer men också försök
till manipulering. Om inte något annat anges använder vi UV-belysning på 365 nm.
Ultraviolett "ljus" är inte synligt i sig självt, utan endast effekten av det, dvs. den synliga
fluorescensen som stimuleras av UV-ljuset kan ses:
Betrakta grundmaterialets fluorescens (ljushet) i UV-BELYSNING: Säkerhetsdokument uppvisar
vanligen en matt reaktion:

Äkta dokument:
Grundmaterial utan optiskt vitmedel

Falskt dokument

Misstänkta eller förbleknade dokument kan undersökas med UV-belysning för ökad skärpa och
bättre resolution. Många tryckfärger uppvisar skillnader i synlig fluorescens (
fluorescerande
tryckfärg).
Fluorescerande säkerhetsfibrer kan fluorescera tydligt. Om dessa fibrer har
rubbats i samband med förfalskares försök till radering kan skillnaden dessutom upptäckas vid UVbelysning.

Ljuskälla
(UVbelysning)

Dokumentgranskare

Dokumentsida
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Enkel UVhandlampa för
dokumentgranskning

fluorescerande tryckfärg
fluorescerande övertryck

Se även:
Se även:
Se även:
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Koaxialbelysning
Snedbelysning
Genomlysning

(019, 020)

Varmfolieprägling

140

Vippa på sidan; betrakta den något sänkta/upphöjda ytan i NORMALT LJUS eller i
snedbelysning.
Varmfolieprägling innebär att folie överförs med hjälp av en uppvärmd präglingsstamp; det kan
betraktas som en form av
högtryck.
De grundläggande skillnaderna mellan varmfolieprägling och högtryck är användningen av
präglingsfolie i stället för trögflytande tryckfärg som tryckmedium och indirekt uppvärmning av
tryckformen. Den kombinerade effekten av temperatur och tryck gör att ett folieskikt släpper från
underlaget på de punkter där präglingsstampen är upphöjd. Folieskiktet överförs då till
grundmaterialet där det fäster permanent.
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Varmfolieprägling används ofta för tryck av text och motiv på passets pärm
(t.ex. guldprägling 019, eller silverprägling 020).
Varmfolieprägling används också för att applicera

150

hologram och

019
020

kinegram®, etc.

(062), (063), (064), (174), (210)

Vattenmärke - traditionella vattenmärken

061

Betrakta vattenmärket i motljus – observera det framför allt i
genomlysning.
 I grundmaterialets tjockare partier syns en mörkare bild.
 I grundmaterialets tunnare partier syns en ljusare och tydligare bild.
 Om sidan läggs på en mörk yta blir dock de ljusare områdena mörkare.
Observera dessutom vattenmärket i förstoring.
Man kan också betrakta de upphöjda och sänkta strukturerna på ytan av grundmaterialets papper i
snedbelysning.
Traditionella vattenmärken är motiv eller mönster som läggs in i papperet under tillverkningen:
bilder, text eller teckendesigner som åstadkoms genom att tryck utövas på grundmaterialet vid
tillverkningen, vilket resulterar i varierande papperstjocklek. De kallas även ibland
viramarkeringar.
Eftersom bilden eller mönstret i ett traditionellt vattenmärke framkallas av variationer i
grundmaterialets papperstjocklek eller papperstäthet, framträder vattenmärket i motsats till en
tryckt imitation av detta inte i
UV-belysning.
Det traditionella vattenmärket ska inte förväxlas med ett digitalt vattenmärke som trycks, ofta på
datortryckt material, för att identifiera ägaren, eller som består i ett identifierande chiffer som kodas
in i digitala musik-, video- eller bildfiler.
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Vi skiljer mellan olika typer av vattenmärken:



064

Enkelverkande vattenmärke

Ett enkelverkande vattenmärke kan vara ljust eller mörkt.

Enkelverkande (mörkt) vattenmärke
Enkelverkande (ljust) vattenmärke

062

Vattenmärke: elektrotyp
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174



Dubbelverkande vattenmärke

Motivet i ett dubbelverkande vattenmärke är både ljust och mörkt.
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063



Flerverkande vattenmärke (porträttvattenmärke)

Ibland även kallat rundviravattenmärke eller skuggvattenmärke. Används typiskt bara i
sedlar, pass och andra dokument av högt värde inom tryckindustrin för högsäkerhetsdokument.
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210



Kombinerat rundviravattenmärke

Rundviravattenmärken kan kombineras med mycket ljusare, runda, placerade
"SkyLight"-vattenmärken (mycket tunt papper) och/eller med ett
vattenmärke av
elektrotyp(062):

Flerverkande
rundviravattenmärke

Cornerstone®- och Edgestone-vattenmärken är också placerade vattenmärken.
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(205)

Vippeffekt

172

Vippeffekt: En bild eller ett tecken framträder eller förändras när man vippar på dokumentet, till
exempel vid användning av Sealys Latent Filter Image eller säkerhetsdetaljen Dynaprint®.
Se även:

Snedbelysning
LFI® –
Latent Filter Image.
Blåklintsmotivet
framträder i
positivtryck eller
negativtryck
beroende på
betraktningsvinkeln.

205
Fönsterremsa (-band) med rörlig bild
(MOTIONTM)

Andra särskilda vippeffekter:
Latent bild
Laserperforering med vippeffekt
Lasergraverad växelbild.
Se även:
Se även:
Se även:
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Fönstersäkerhetstråd
OVD (optiskt variabel säkring)
OVI (optiskt variabel tryckfärg)

213

Visering
En Schengenvisering (ett inresetillstånd) kan utfärdas till en person som planerar att vistas
tillfälligt i en Schengenstat. Vistelsen får inte vara längre än sex månader (i de flesta fall) och
innehavaren har inte rätt att arbeta i den staten. Ett inresetillstånd (en visering) är i allmänhet inte
ett arbetstillstånd. Det finns dock olika undantag till regeln, till exempel när det gäller vissa tillfälliga
arbetsuppdrag.

Viseringsskyldighet för personer som inte är
medborgare i en Schengenstat
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1806 av den 14 november 2018 om
fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering
när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är
undantagna från detta krav.






Förordningen innehåller en gemensam förteckning över länder vars medborgare är skyldiga
att inneha visering när de passerar en EU-medlemsstats yttre gränser (bilaga I eller
negativlistan), och
även en förteckning över de länder vars medborgare är undantagna från viseringsskyldigheten
(bilaga II – positivlistan):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:32018R1806.
En visering för kortare vistelse som utfärdats av något av länderna i Schengenområdet
berättigar i allmänhet innehavaren att resa inom Schengenstaterna för vistelser som inte
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överstiger 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Viseringar för vistelser som är längre än
denna period omfattas även fortsättningsvis av nationella förfaranden.


Personer som inte är medborgare i en EU-medlemsstat och som innehar tillstånd för lokal
gränstrafik är undantagna från viseringsskyldigheten.



Skolelever från länder utanför EU som är bosatta i en medlemsstat och som reser på
skolresa med sin skola är undantagna från viseringsskyldigheten.



Personer med flyktingstatus och statslösa personer som innehar en resehandling från den
EU-medlemsstat som de är bosatta i är undantagna från viseringsskyldigheten.



Medlemsstaterna kan bevilja undantag från viseringsskyldigheten eller befrielse från
viseringstvånget för vissa kategorier av personer, exempelvis innehavare av diplomatpass,
tjänstepass och särskilda pass samt civil besättning på fartyg och luftfartyg eller besättning och
hjälppersonal vid nödhjälps- eller räddningsflygningar. Andra särskilda undantagsfall fastställs i
förordningen.



På strikta villkor och efter en bedömning av kommissionen ger en annan mekanism möjlighet till
ett tillfälligt återinförande av viseringsskyldighet för personer som inte är medborgare i ett
Schengenland, om det har uppstått en nödsituation på grund av att det viseringsfria systemet
har missbrukats av medborgare i ett land utanför Schengen som finns förtecknat på positivlistan
och detta har lett till en betydande och plötslig ökning av antalet 1) ogrundade asylansökningar,
2) irreguljära migranter eller 3) avvisade ansökningar om återtagande.
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Slut

186

Denna ordlista innehåller INTE några vetenskapliga definitioner. Dess huvudsyfte är att hjälpa
personer som inte dagligen kontrollerar säkerhetsdokument att förstå vissa av de viktigaste
säkerhetsdetaljerna i sådana dokument. Därför ges enkla, icke-uttömmande definitioner, exempel
och förklaringar.
För att konsultera samma avsnitt i en annan språkversion av dokumentet söker man på det
motsvarande grå tresiffriga avsnittsnumret överst till höger i varje avsnitt.
Vänligen skicka eventuella förslag till förbättringar och uppgifter om iakttagna fel och buggar till
helpline.PRADO@consilium.europa.eu
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Återgivning är tillåten med angivande av källan.
Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text och multimediasekvenser
(inbegripet bilder osv.) innebär detta att ovanstående generella tillstånd inte gäller. Alla inskränkningar i
rätten att använda materialet ska tydligt anges i förhandstillståndet.
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