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EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/669,
4. aprill 2019,
millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete,
reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2019/9)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 1,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 16,
ning arvestades järgmist:
(1)

19. aprillil 2013 võttis Euroopa Keskpank (EKP) vastu otsuse EKP/2013/10, (1) mis sätestas tehnilised standardid
euro pangatähtede praeguste ja tulevaste seeriate jaoks ja selgitas mõnda euro pangatähtede reeglit ja menetlust.

(2)

EKP otsustas teha muudatusi euro pangatähtede teises seerias, mida tuntakse Euroopa seeriana. 100- ja 200eurose nimiväärtusega pangatähtede kõrgust tuleb vähendada.

(3)

4. mail 2016 otsustas EKP nõukogu jätta Euroopa seeriatest välja pangatähed nimiväärtusega 500 eurot.

(4)

Lisaks sellele tulenes Horvaatia liitumisest 2013. aastal vajadus lisada euro pangatähtede teise seeria
nimiväärtustele 50, 100 ja 200 EKP lühend horvaadi keeles. See tuleb lisada kujunduselemendile, mis hõlmab
Euroopa Liidu ametlikud keeled.

(5)

Ühetaolisuse huvides tuleb tõsta piirmäär 10 000 eurole nõude osas esitada dokumendid pangatähtede päritolu
kohta ja tõendada kliendi isik või kohastel juhtudel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/849 (2)
määratletud tegelikult kasu saav omanik. Piirmäära tõstmine harmoneerib selle piirmääraga, mis kehtib
kaubanduses tegutsevate isikute suhtes, kui makseid tehakse või saadakse sularahas summas 10 000 eurot või üle
selle direktiivi (EL) 2015/849 alusel.

(6)

Tuleb selgitada, et kahjustatud pangatähtede vahetus toimub sama nimiväärtusega pangatähtede vahetusega või
selle väärtuse ülekandmise või krediteerimisega taotleja pangakontole. Tuleb selgitada, et vargusevastaste seadmete
poolt kahjustatud ehtsate pangatähtede vahetuse puhul kehtivat tasu kohaldatakse ka juhul, kui riigi keskpank
(RKP) teeb ülekande või krediteerib asjaomase pangatähe väärtuse taotleja pangakontole.

(7)

Seetõttu tuleb otsust EKP/2013/10 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Muudatused
Otsust EKP/2013/10 muudetakse järgmiselt:
1) artiklit 1 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Euro pangatähtede esimeses seerias on seitsmes nimiväärtuses euro pangatähed vahemikus viiest kuni
viiesaja euroni. Euro pangatähtede teises seerias on kuues nimiväärtuses euro pangatähed vahemikus viiest kuni
kahesaja euroni. Euro pangatähtede teema on „Euroopa ajad ja stiilid“, mis vastavad järgmistele tehnilistele
nõuetele.
(1) Otsus EKP/2013/10, 19. aprill 2013, euro pangatähtede nominaalväärtuste, omaduste, reprodutseerimise, vahetuse ja käibelt
kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849, 20. mai 2015, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi
rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja
tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015,
lk 73).
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Nimiväärtus
(EUR)

Mõõtmed (esimene
seeria)

Mõõtmed (teine seeria)

Põhivärv

Kujundus

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Hall

Klassikaline

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Punane

Romaani

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Sinine

Gooti

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranž

Renessanss

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Roheline

Barokk ja rokokoo

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Kollane-pruun

Teras- ja klaasarhitek
tuur

500

160 × 82 mm

Jäetakse teisest see
riast välja

Purpur

Moodne 20nda sa
jandi arhitektuur“;

b) lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:
„c) EKP lühend Euroopa Liidu ametlikes keeltes;
i) euro pangatähtede esimeses seerias on EKP lühend viies ametlikus keeltes: BCE, ECB, EZB, EKT ja EKP;
ii) euro pangatähtede teises seerias on 1) EKP lühend üheksas ametlikus keeles euro nimiväärtuste 5, 10 ja 20
jaoks: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE ja EBC; 2) EKP lühend kümnes ametlikus keeles euro
nimiväärtuste 50, 100 ja 200 jaoks: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE ja EBC;“;
2) artikli 3 lõike 2 punkt h asendatakse järgmisega:
„h) kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetuseks esitamise korral määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1
osutatud asutuste või majandustegevuses osalejate poolt ühe või enama tehingu osas väärtusega vähemalt
10 000 eurot: asutused või majandustegevuses osalejad peavad esitama dokumendid pangatähtede päritolu kohta
ja tõendama kliendi isiku või kohastel juhtudel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/849 (*)
määratletud tegelikult kasu saava omaniku. See kohustust kehtib ka siis, kui ei ole kindel, kas väärtuse piirmäär
10 000 eurot on täidetud. Käesolevas lõikes sätestatud reeglid ei piira rangemaid isiku tõendamise ja
aruandlusnõudeid, mille liikmesriigid on vastu võtnud direktiivi (EL) 2015/849 ülevõtmisel.
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849, 20. mai 2015, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või
terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).“;

3) artiklis 3 lisatakse järgmine uus lõige 4:
„4.
RKPd võivad kõikide nimiväärtuste pangatähti vahetada sularaha üleandmise või pangatähtede väärtuse taotleja
pangakontole ülekande teel, mida saab üheselt tõendada rahvusvahelise maksekonto tunnusega IBAN vastavalt
määratlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 260/2012 (*) artikli 2 punktis 15 või krediteerides
pangatähe väärtuse taotleja RKP juures olevale kontole RKP poolt kohaseks peetaval viisil.
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 260/2012, 14. märtsi 2012, millega kehtestatakse eurodes
tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009
(ELT L 94, 30.3.2012, lk 22).“;
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4) artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. RKPd kehtestavad lõivu määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutuste või majandustegevuses
osalejate suhtes, kui nad taotlevad RKPdelt kooskõlas artikliga 3 vargusevastaste seadmete poolt kahjustatud ehtsate
euro pangatähtede vahetamist. Seda tasu kohaldatakse ka juhul, kui RKP teostab vahetuse sularahas või kandes üle
või krediteerides pangatähe väärtuse pangakontole.“
Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 4. aprill 2019
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI

