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Įžanga

Eurų banknotai ir monetos dvylikoje Europos Sąjungos valstybių narių buvo 
įvesti 2002 m. sausio 1 d., tačiau juos įvesti planuota ir tam rengtis pradėta dar 
dvidešimto amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje. Eurais kasdien naudojasi 
332 milijonai žmonių 17 valstybių narių:  airijoje, austrijoje, Belgijoje, Estijoje, 
graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kipre, Liuksemburge, Maltoje, nyderlanduose, 
Portugalijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje ir Vokietijoje.  
Šiandien visame pasaulyje cirkuliuojančių eurų banknotų vertė beveik tokia pati, 
kaip ir apyvartoje cirkuliuojančių JaV dolerių.

Šiame rinkinyje pateikiama informacija apie serijos „Europa“ – antrosios 
eurų banknotų serijos – 5 eurų banknotą.  Europos Centrinio Banko (ECB) 
pirmininkas Mario Draghi naująjį 5 eurų banknotą pristatė 2013 m. sausio 10 d. 
renginyje Frankfurto prie Maino archeologijos muziejuje. Šis 5 eurų banknotas 
yra pirmasis pristatytas serijos „Europa“ banknotas. Visoje euro zonoje jis bus 
išleistas į apyvartą 2013 m. gegužės 2 d. 

Eurų banknotams skirtoje svetainėje (www.naujaseuroveidas.eu), kurioje 
daugiausia dėmesio skiriama serijai „Europa“ ir jos apsaugos požymiams, 
pateikiama papildomos informacijos ir atsisiunčiamos laikmenos, kuriose matyti 
naujasis 5 eurų banknotas (72 dpi, pažymėtas „Specimen“ (Pavyzdys)) ir aprašyti 
jo apsaugos požymiai, taip pat yra filmuota medžiaga apie eurų banknotų gamybą. 
Šią medžiagą galima panaudoti rengiant informaciją spaudai, tik turi būti griežtai 
laikomasi eurų banknotų reprodukcijų gaminimo taisyklių1.

norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ECB ir Eurosistemos2 
nacionalinių centrinių bankų atstovus ryšiams.
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1Eurų banknotų reprodukcijų gaminimo taisykles rasite adresu    
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.lt.html.
2Eurosistemą sudaro ECB ir euro zonos nacionaliniai centriniai bankai.
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banknotų patikimumą reguliariai atnaujinant ir tobulinant jų 
apsaugos požymius. Kadangi naujiems banknotams sukurti 
reikia daug laiko ir išteklių, rengtis naujos serijos gamybai 
buvo pradėta vos tik išleidus pirmąją seriją.

naujieji banknotai apyvartoje pasirodys nuosekliai per 
keletą metų nuo 2013 m. gegužės 2 d., kai bus išleisti 
naujieji 5 eurų banknotai, vis didinant išleidžiamų banknotų 
nominalą: 5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 eurų.

naujuosiuose eurų banknotuose panaudoti patobulinti 
apsaugos požymiai, atitinkantys banknotų apsaugos ir 
technologijų pažangą. naujoji serija pavadinta „Europa“, 
nes banknotų hologramoje ir vandens ženkle naudojamas 
graikų mitologijos karalaitės Europos, iš kurios vardo 
kilęs ir žemyno pavadinimas, portretas. Serijos „Europa“ 
išleidimas į apyvartą 2013 m. yra nuolatinio eurų banknotų 
tobulinimo proceso dalis, siekiant, kad jie būtų dar saugesni. 
ECB ir nacionalinių centrinių bankų pareiga – užtikrinti eurų 

PIRMOJI SERIJA SERIJA „EUROPA“

naUJŲJŲ EURŲ 
BANKNOTŲ „VEIDAS“

naujųjų eurų banknotų dizainas ir toliau bus pagrįstas tema 
„amžiai ir stiliai“, išsaugant tas pačias vyraujančias spalvas, 
kurios bus tik truputį pakeistos jas pritaikant patobulintiems 
apsaugos požymiams. Todėl šią seriją nesunku atskirti nuo 
pirmosios. Eurų banknotų dizainui atnaujinti buvo pasirinktas 
Berlyne dirbantis nepriklausomas banknotų dizaineris 
Reinhold gerstetter. Dabar juose, atsižvelgus į ES plėtrą 
nuo 2002 m., parodytos naujos įstojusios šalys.  Pavyzdžiui, 
Europos žemėlapyje pažymėti Malta ir Kipras, „euro“ 
parašyta ne tik lotynų ir graikų rašmenimis, bet ir kirilica, 
o ECB santrumpa parašyta jau ne penkiais, bet devyniais 
kalbiniais variantais.
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NAUJASIS 5 EURŲ BANKNOTAS

3  Banknotų padirbinėjimo prevencijos sistema neleidžia atkurti ir užfiksuoti apsaugotų banknotų atvaizdų asmeniniais kompiuteriais ir skaitmeninio nuskaitymo įranga. Ją sukūrė 
Centrinių bankų pinigų padirbinėjimo prevencijos grupė – tarptautinė 32 centrinių bankų grupė.

PIRMOSIOS SERIJOS 5 EURŲ BANKNOTAS

Serija „Europa“, 5 eurai, antroji pusė

naujus serijos „Europa“ banknotų apsaugos požymius surasti nesunku.

naudotojams, turintiems teisėtų interesų atkurti eurų banknotų atvaizdus, ECB pagamino Banknotų padirbinėjimo prevencijos sistema3 
neapsaugotus skaitmeninius atvaizdus (300 dpi, TIFF formatu, pažymėti „Specimen“ („Pavyzdys“)), kurie nesuaktyvina Banknotų 
padirbinėjimo prevencijos sistemos. norėdamas gauti tokius atvaizdus naudotojas privalo pasirašyti konfidencialumo deklaraciją, kurią 
galima gauti parašius elektroninio pašto adresu info@ecb.europa.eu.

Serija „Europa“, 5 eurai, priekinė pusė

Pirmoji serija, 5 eurai, antroji pusėPirmoji serija, 5 eurai, priekinė pusė
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LEngVa PaTIKRInTI 

 Kas naujo – smaragdo spalvos skaičius
 Pakreipkite banknotą. Ant naujojo banknoto blizgus 

skaičius apatiniame kairiajame kampe sukuria 
kintančios šviesos efektą – kraipant banknotą, 
blizga skaičiaus viršutinė arba apatinė dalis. Be to, 
skaičiaus spalva keičiasi iš ryškiai žalios į sodriai 
mėlyną.

 Kas naujo – holograma su portretu 
 Ant naujojo banknoto matyti ir Europos portretas, 

ir langas. 

 Kas naujo – vandens ženklas su portretu  
 Ant naujojo banknoto matyti ir Europos portretas.

 Kas naujo
 naujojo banknoto apsauginiame siūlelyje 

matyti simbolis €, o pirmosios serijos 
banknotuose yra žodis „EurO“.

 Kas naujo
 Ant naujojo banknoto kairiojo ir dešiniojo kraštų yra iš iškilių brūkšnelių sudaryta linija.

Banknoto popieriaus pajutimas – pačiupinėkite banknotą.  Jis šiugžda ir yra standus. 
spausdinto paviršiaus nelygumai – pagrindinis atvaizdas, raidės ir didysis nominalo skaičius yra storesni. 

Holograma – pakreipkite banknotą. Sidabro spalvos juostelėje dešinėje matyti banknoto nominalo skaičius ir simbolis €.

Vandens ženklas – pažvelkite į banknotą prieš šviesą. Matyti 
blankus banknoto nominalo ir lango atvaizdas.

Kaip ir pirmosios serijos banknotus, taip ir serijos „Europa“ banknotus lengva patikrinti taikant „apčiuopk–pažvelk–pakreipk“ metodą. 
nereikia jokių priemonių. Visas apsaugos požymių naujoves lengvai pastebėsite, perskaitę jų aprašymą.

 1  APČIUOPKITE

 2  PAŽVElKITE

 3  PAKREIPKITE

Apsauginis siūlelis – pažvelkite į banknotą prieš šviesą. 
apsauginis siūlelis atrodo kaip tamsi linija, kurioje mažytėmis 
baltomis raidėmis parašytas banknoto nominalo skaičius.
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SERIJOS „EUROPA“ 
IŠLEIDIMaS

 Pagrindiniai dalykai:

•	Naujoji	eurų	banknotų	serija	pavadinta	„Europa“,	nes	kai	
kuriuose banknotų apsaugos požymiuose panaudotas 
graikų mitologijos karalaitės Europos, iš kurios vardo kilęs 
ir mūsų žemyno pavadinimas, portretas.

•	Naujieji	eurų	banknotai	apyvartoje	pasirodys	nuosekliai,	
per keletą metų, didėjančia tvarka pagal nominalą, 
pradedant naujuoju 5 eurų banknotu. nominalai nesikeis: 
5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 eurų.

•	Vėliau	bus	nustatytas	ir	paskelbtas	visuomenei	ir	grynųjų	
pinigų tvarkytojams tikslus kitų nominalų banknotų 
išleidimo į apyvartą laikas.

•	Kuriant	seriją	„Europa“,	dalyvavo	ir	banknotų	įrangos	
gamintojai, kad galėtų pasirengti naujųjų banknotų 
išleidimui.

•	Naujosios	serijos	banknotuose	yra	naujų	ir	patobulintų	
apsaugos požymių, kurie padės geriau apsaugoti 
banknotus nuo padirbinėjimo.

•	Kaip	ir	išleidžiant	pirmosios	serijos	eurų	banknotus,	
kuriant antrosios serijos banknotų dizainą buvo 
konsultuojamasi su sutrikusio regėjimo žmonėmis. Į jų 
poreikius buvo atsižvelgta rengiant galutinį dizainą. 

•	Pirmasis	iš	serijos	„Europa“	apyvartoje	pasirodys	5	eurų	
banknotas. Kadangi šio nominalo banknotai yra vieni iš 
labiausiai susidėvinčių, jų patvarumas buvo pagerintas 
padengiant banknotus tam tikra danga.

•	Visoms	likusioms	pirmosios	serijos	5	eurų	banknotų	
atsargoms sunaudoti, dar kelis mėnesius kartu su 
naujaisiais 5 eurų banknotais į apyvartą bus leidžiami 
ir pirmosios serijos banknotai. Bet kuriuo atveju, visų 
nominalų abiejų serijų banknotai cirkuliuos apyvartoje 
kartu kaip teisėtos mokėjimo priemonės.

•	Bus	labai	iš	anksto	pranešta,	kada	pirmosios	serijos	eurų	
banknotai nustos būti teisėta mokėjimo priemonė. Tačiau 
pirmosios serijos banknotai savo vertės niekada nepraras 
– juos bus galima pasikeisti neribotą laiką bet kuriame 
Eurosistemos nacionaliniame centriniame banke.
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EUROPA –  
žVILgSnIS IŠ aRčIaU 

naujųjų eurų banknotų „veidas“

Portretai ant banknotų tradiciškai naudojami visame 
pasaulyje. Moksliniai tyrimai rodo, kad žmonės veidus 
atpažįsta intuityviai. Eurosistemoje nuspręsta naujosios 
serijos eurų banknotų vandens ženklui ir hologramai 
naudoti Europos portretą. Europa – graikų mitologijos 
karalaitė. Buvo pasirinktas jos portretas, nupieštas ant 
Luvro muziejuje (Paryžiuje) saugomos vazos. Vaza rasta 
Pietų Italijoje, jai daugiau kaip 2 000 metų. Šis portretas 
pasirinktas dėl aiškios asociacijos su Europos žemynu, be to, 
jis suteikia banknotams sąsają su žmogumi. 

Pagal graikų mitologiją, Finikijos karaliaus dukterį Europą 
suviliojo jaučiu pasivertęs dievas Dzeusas, kuris ją nusinešė į 
Kretą. Šis pasakojimas įkvėpė senovės graikus Europos vardą 
vartoti kaip geografinį pavadinimą.

informacinė kampanija        

naujieji apsaugos požymiai bus veiksmingi tik tuo atveju, 
jei žmonės lengvai juos atpažins. Kad taip būtų, 2013 m. 
ECB ir Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai visoje 
euro zonoje surengs informacinę kampaniją, skirtą serijai 
„Europa“ ir naujajam 5 eurų banknotui.
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naujausia technologija

ECB ir nacionaliniai centriniai bankai neteikia išsamios 
informacijos apie savo mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros programą (MTTP), bet jų tikslas – užtikrinti eurų 
banknotų patikimumą numatant padirbinėtojų veiksmus. 
Kuriant naujas technologijas šioje srityje reikia didelių 
pastangų. Pagal Eurosistemos MTTP strategiją, eurų 
banknotai turi „patys save saugoti“. Todėl labai svarbu 
sukurti kuo daugiau kliūčių padirbinėtojams. 

Veiksminga kova su padirbinėjimu      

Eurosistema deda daug pastangų, kad visuomenė ir grynųjų 
pinigų tvarkytojai būtų gerai informuoti, kaip atpažinti 
padirbtus banknotus. Ji taip pat užtikrina, kad banknotų 
tvarkymo ir apdorojimo aparatai galėtų patikimai atpažinti 
padirbtus banknotus ir išimti juos iš apyvartos.

2012 m. pirmąjį pusmetį iš apyvartos išimta 
251 000 padirbtų eurų banknotų. Palyginti su apyvartoje 
cirkuliuojančių tikrų eurų banknotų skaičiumi (apie 
14,6 mlrd. banknotų 2012 m. pirmąjį pusmetį), padirbtų 
banknotų skaičius yra labai nedidelis.

nors dabartinis padirbamų banknotų kiekis grėsmės 
nekelia, ECB ir nacionaliniai centriniai bankai, taip pat ir kiti 
centriniai bankai, turi būti budrūs ir dėti visas pastangas, kad 
jų išleidžiamus banknotus būtų labai sunku padirbti.

ECB glaudžiai bendradarbiauja ir su Europos Komisija 
(atsakinga už informacijos apie padirbtas eurų monetas 
teikimą), šalių policijos pajėgomis, Europolu ir Interpolu. 
Kitas būdas apsisaugoti nuo padirbtų banknotų – užtikrinti, 
kad visuomenė būtų tinkamai informuota apie banknotų 
apsaugos požymius.

 Tikslinių grupių nurodyti 
prioritetai 

Kai kuriose euro zonos šalyse ECB buvo sudaręs tikslines 
grupes potencialiems serijos „Europa“ banknotų apsaugos 
požymiams įvertinti. Pasirinkti apsaugos požymiai atitinka 
tuos, kuriems šios grupės teikė pirmenybę.

MOKSLInIaI TYRIMaI, 
TECHnOLOgIJŲ PLĖTRa IR 
KOVA SU PADIRBINĖJIMU 
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1 ECB du kartus per metus skelbiamas pranešimas 
spaudai apie eurų banknotų padirbinėjimą
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BanKnOTŲ  
gAMyBA IR PlATINIMAS 

Tada šis popierius paskirstomas į ypač saugomas Europos 
spaustuves, kurios ir gamina banknotus. Jiems gaminti 
naudojamos įvairių tipų plokštės ir specialūs dažai, taikoma 
kelių tipų spausdinimo technika: ofsetinis spausdinimas 
ir giliaspaudė, hologramos prispaudimas ir šilkografijos 
technika spalvą keičiantiems skaičiams išgauti.

Bendra kokybės valdymo sistema padeda užtikrinti, kad 
visų eurų banknotų standartas būtų identiškas. gamybos 
proceso metu atliekami šimtai patikrinimų rankomis ir 
automatiniu būdu. Kai patikrinama banknotų kokybė ir 
nustatoma, kad banknotai atitinka visus reikalavimus, jie 
supakuojami pagal nominalą ir laikomi saugiose vietose, kol 
paskirstomi.

nuo spaustuvės iki žmonių rankų       

Banknotai atvežami į nacionalinius centrinius bankus, kur 
jie laikomi pinigų saugyklose. 2013 m. gegužės 2 d. bankai ir 
panašios įstaigos pradės leisti naujuosius 5 eurų banknotus 
į apyvartą įprastais kanalais (t. y. per bankų kasas arba per 
grynųjų pinigų išdavimo automatus). numatoma, kad iki 
2013 m. rudens visoje euro zonoje naujųjų 5 eurų banknotų 
apyvartoje bus daugiau negu pirmosios serijos 5 eurų 
banknotų.

 Gamybos pasidalinimas dėl 
didesnio efektyvumo

ECB turi išimtinę teisę duoti leidimą leisti banknotus euro 
zonoje, bet atsakomybė už jų gamybą, išleidimą į apyvartą, 
išėmimą iš apyvartos, apdorojimą ir saugojimą tenka 
nacionaliniams centriniams bankams. Eurosistema, t. y.  ECB 
ir nacionaliniai centriniai bankai, kiekvienais metais nustato, 
kiek banknotų reikia pagaminti, ir paskirsto jų gamybos 
apimtį nacionaliniams centriniams bankams. Pastarieji 
gamina nustatytą vieno ar kelių nominalų banknotų kiekį 
patys, arba užsako juos pagaminti akredituotiems tiekėjams. 

Eurų banknotų gamyba

Kaip ir pirmosios serijos banknotai, serijos „Europa“ 
banknotai bus spausdinami ant popieriaus, pagaminto iš 
medvilnės. Dėl šio popieriaus banknotai šiugžda ir yra 
standūs. Kai kurie apsaugos požymiai, pavyzdžiui, vandens 
ženklai arba apsauginiai siūleliai, gaminant popierių yra į jį 
įterpiami.
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BANKNOTO 
gYVaVIMO CIKLaS

EUROSISTEMOS NACIONALINIAI 
CENTRINIAI BANKAI

KREDITO ĮSTAIGOS

Kredito įstaigos tikrina banknotus 
automatinio apdorojimo aparatais.
Nesugadinti banknotai vėl išleidžiami 
į apyvartą.

PARDUOTUVĖS PARDUOTUVĖS

BANKOMATAI
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Eurosistema nustato metinę kiekvieno nominalo 
eurų banknotų gamybos apimtį. Tada jos nacionaliniai 
centriniai bankai išleidžia banknotus.

Sugadinti ir padirbti banknotai 
išimami iš apyvartos.

Kredito įstaigos vėl 
išleidžia eurų banknotus 
į apyvartą per bankomatus 
arba bankų kasas.

Parduotuvės gauna 
banknotus iš savo klientų. 
Jos gali banknotus 
patikrinti, pasinaudodamos 
„apčiuopk–pažvelk–pakreipk“ 
metodu.

Parduotuvės gauna 
banknotus iš savo klientų. 
Jos gali banknotus 
patikrinti, pasinaudodamos 
„apčiuopk–pažvelk–pakreipk“ 
metodu.

Euro zonos piliečiai naudoja šiuos banknotus 
savo kasdienėms operacijoms ir gali juos 
patikrinti, pasinaudodami „apčiuopk–pažvelk–pakreipk“ metodu.

Iš parduotuvių banknotai vėl 
atvežami į kredito įstaigas.
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