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BILAG 
 

Følgende model indsættes: 
 
 

 
 
 
 

Sikkerhedselementer 

1. Et integreret fotografi, der er fremstillet efter høje sikkerhedsstandarder. 

2. På dette sted er der et optisk variabelt mærke (kinegram eller lignende). Alt afhængig af synsvinklen kommer der tolv 
stjerner, et »E«-tegn eller en globus til syne i forskellige størrelser og farver. 

 
3. På dette sted er der et logo bestående af et eller flere bogstaver, der angiver den udstedende medlemsstat (eller 

»BNL« for Benelux-landene, dvs. Belgien, Luxembourg og Nederlandene) med en latent imageeffekt. Dette logo 
fremtræder lyst, når man ser direkte på det, og mørkt, når det drejes 90°. Følgende logo anvendes: A for Østrig, BG 
for Bulgarien, BNL for Benelux, CY for Cypern, CZE for Den Tjekkiske Republik, D for Tyskland, DK for Danmark, E 
for Spanien, EST for Estland, F for Frankrig, FIN for Finland, GR for Grækenland, H for Ungarn, I for Italien, IRL for 
Irland, LT for Litauen, LVA for Letland, M for Malta, P for Portugal, PL for Polen, ROU for Rumænien, S for Sverige, 
SK for Slovakiet, SVN for Slovenien, UK for Det Forenede Kongerige. 

 
4. Midt på dette sted står ordet »visum« med store bogstaver i optisk variable farver. Det fremtræder grønt eller rødt 

afhængig af synsvinklen. 
 
5. Denne rubrik indeholder det fortrykte 9-cifrede nationale nummer på visummærkaten. Der anvendes en særlig type. 
 
5a. Denne rubrik indeholder de tre bogstaver for landekoden som fastsat i ICAO-dokument 9303 om maskinlæsbare 
      rejsedokumenter1, der angiver den udstedende medlemsstat. 
 
»Nummeret på visummærkaten« er landekoden på tre bogstaver ifølge rubrik 5a og det nationale nummer i rubrik 5. 

 
Rubrikker, der skal udfyldes 

 
6. Denne rubrik begynder med ordene »gyldigt til«. Den udstedende myndighed angiver her det eller de områder, hvor 

visummet er gyldigt. 
 
                                                 
1 Undtagen for Tyskland: I henhold til ICAO-dokument 9303 om maskinlæsbare dokumenter er landekoden for Tyskland »D«. 
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7. Denne rubrik begynder med ordet »fra«, og ordet »til« forekommer længere henne på linjen. Her angiver den 

udstedende myndighed den periode, hvor visummet gælder. 
 
8. Denne rubrik begynder med ordet »visumtype«. Den udstedende myndighed anfører visumkategorien i 

overensstemmelse med artikel 5 og 7 i denne forordning. Længere henne på linjen forekommer ordene »antal 
indrejser«, »opholdets varighed« (dvs., hvor længe ansøgeren agter at blive) og længere henne igen »dage«. 

 
9. Denne rubrik begynder med ordene »udstedt i« og anvendes til angivelse af udstedelsesstedet. 
 
10. Denne rubrik begynder med ordet »den« (hvorefter den udstedende myndighed anfører udstedelsesdagen), og 

længere henne på linjen forekommer ordet »pasnummer« (hvor indehaverens pasnummer anføres). 
 
11. Denne rubrik begynder med ordene »efternavn, fornavn«. 
 
12. Denne rubrik begynder med ordet »bemærkninger«. Den benyttes af den udstedende myndighed til angivelse af 

eventuelle andre oplysninger, der skønnes nødvendige, forudsat at de er i overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 4. De følgende to en halv linje forbeholdes sådanne bemærkninger. 

 
13. Denne rubrik indeholder de relevante maskinlæsbare oplysninger, der skal lette kontrollen ved de ydre grænser. Det 

maskinlæsbare felt indeholder en fortrykt tekst med bundtryk, der angiver, hvilken medlemsstat der har udstedt 
dokumentet. Denne tekst vil ikke påvirke de tekniske specifikationer for det maskinlæsbare felt eller muligheden for at 
aflæse det. 

 
      Papiret er naturfarvet med røde og blå markeringer. 
 
      De ord, der benævner rubrikkerne, anføres på engelsk og fransk. Den udstedende medlemsstat kan tilføje et tredje       
      officielt EF-sprog. Ordet »visum« i den øverste linje kan imidlertid anføres på et hvilket som helst officielt EF-sprog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


