26. november 2013

Uut 10-eurost tutvustav teabeleht
Rohkem kui kümme aastat pärast europangatähtede ja -müntide kasutuselevõttu on eurosüsteem
alustanud teise seeria europangatähtede emiteerimist. Uute pangatähtede hologrammil ja vesimärgil
kujutatakse Kreeka mütoloogiast tuntud Europet, kelle järgi on oma nime saanud ka Euroopa.
Uus 5-eurone pangatäht lasti ringlusse 2. mail 2013 ning sellel on mitu uut ja tõhustatud
turvaelementi, mis muudavad rahatähe veelgi võltsimiskindlamaks. Kõiki europangatähti saab lihtsasti
kontrollida
neid
katsudes,
vaadates
ja
kallutades:
http://www.uuseuro.eu/Europangatähed/Turvaelemendid/KATSU/UUS-5-EURONE.
Uus 10-eurone pangatäht emiteeritakse 2014. aastal. Lisateavet saab veebilehelt http://www.uuseuro.eu/.


Millal lastakse uus 10-eurone ringlusse?

Emiteerimise täpne kuupäev teatatakse 13. jaanuaril 2014, mil avalikustatakse uue pangatähe
kujundus. Alltoodud tabelis on pangatähe kasutuselevõtu ettevalmistuste ajakava.



Kas eurosüsteem vastutab selle eest, et pangatähtede autentimise seadmed
aktsepteeriksid uusi pangatähti?

Pangatähtede autentimise seadmete eest ei vastuta eurosüsteem, vaid seadmete omanikud ning
kaudselt nende tarnijad ja tootjad. Eurosüsteem vastutab siiski seadmete ajakohastamiseks vajaliku
teabe ja materjalide edastamise eest asjaomastele partneritele. EKP ja riikide keskpangad teevad
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tihedat koostööd sularahatöötluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete tootjate, tarnijate,
käitajate ja omanikega, et aidata neil enne uute nimiväärtuste emiteerimist seadmeid aegsasti
kohandada. Eurosüsteem soovitab seadmete omanikel uurida tarnijalt, kas seade aktsepteerib uusi
pangatähti ja suudab käidelda kõiki teise seeria nimiväärtusi. Uut 5-eurost pangatähte aktsepteerivate
autentimisseadmete ja sularahatöötluses kasutatavate seadmete loetelu on kättesaadav EKP
veebilehel http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.et.html. Loetelu
täiendatakse andmetega uue 10-eurose kohta. Pangatähtede ehtsust saab alati kontrollida ka neid
katsudes, vaadates ja kallutades(http://www.uus-euro.eu/Europangatähed/Turvaelemendid/KATSU/5EURONE-ESIMENE-SEERIA).


Miks on vaja uusi pangatähti?

EKP ja euroala riikide keskpangad on kohustatud kaitsma oma pangatähtede terviklikkust ning võtma
arvesse pangatähtede tootmise tehnoloogia arengut. Nad peavad tagama europangatähtede
ajakohasuse ning täiustama pidevalt nende kujundust ja turvaelemente. Seetõttu töötavad EKP ja
eurosüsteemi riikide keskpangad välja europangatähtede teist seeriat, et tagada ka edaspidi üldsuse
silmis vääringu usaldusväärsus. Uus seeria pakub jätkuvalt optimaalset kaitset võltsimise vastu,
muutes pangatähed veelgi turvalisemaks.
Lisaks on teise seeria väiksema nimiväärtusega pangatähed vastupidavamad, sest neid katab
kaitsekiht. Pangatähed vajavad harvemini väljavahetamist, seega vähenevad seonduvad kulud ja
mõju keskkonnale.


Millal lastakse ringlusse järgmised nimiväärtused?

Europangatähtede teine seeria lastakse ringlusse kasvavas järjestuses – 10-eurose järel
emiteeritakse uus 20-eurone pangatäht, kuid selle kasutuselevõtu kuupäev ei ole praegu veel teada.
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