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TEISE SEERIA 50-EURONE
Uus 50-eurone pangatäht lastakse euroalal ringlusse 4. aprillil 2017. Nii nagu uuel 20-eurosel, on ka
uuel 50-eurosel pangatähel Kreeka mütoloogiast tuntud Europe portree.
Uue 50-eurose pangatähe kasutuselevõtt on osa jätkuvast püüdlusest muuta europangatähed veelgi
turvalisemaks. Eurosüsteemi1 riikide keskpangad vastutavad europangatähtede terviklikkuse kaitsmise
eest, ajakohastades korrapäraselt nende turvaelemente.
Üks selliseid turvaelemente on hologramm, millele on lisatud pilkupüüdev portreeaken, mis on nähtav
pangatähe mõlemal küljel. Pangatähte vastu valgust vaadates muutub aken läbipaistvaks ja sellesse ilmub
Europe portree. See uuendus on pangatähtede tootmise tehnoloogia seisukohalt murranguline, sest tänu
sellele on pangatähti raskem võltsida. Lisaks nimetatud turvaelemendile kasutatakse uuel pangatähel
smaragdrohelist numbrit. Kui pangatähte kallutada, muutub smaragdrohelise numbri trükivärv
tumesiniseks.
50-eurone on europangatähtedest kõige enam kasutatud nimiväärtus ja moodustab rohkem kui
8 miljardit või ligikaudu 45% kõigist ringluses olevatest europangatähtedest.
Lisateavet saab EKP ja eurosüsteemi riikide keskpankade pressibüroodest (vt lk 11).
Kogu teave kõikide europangatähtede kohta, sealhulgas fotod ja videod, on kättesaadav aadressil
www.uus-euro.eu.
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Euroopa Keskpank ja euroala 19 liikmesriigi keskpangad.

EUROPANGATÄHED
Esimese seeria europangatähed lasti ringlusse 2002. aastal. Vahepeal on trüki- ja fototehnoloogia jõudsalt
edasi arenenud. Et säilitada pangatähtede usaldusväärsus ja püsida võltsijatest sammu võrra ees, tuleb
pangatähti ajakohastada, et muuta need veelgi turvalisemaks. Seetõttu võtab eurosüsteem järk-järgult
kasutusele europangatähtede teise seeria, millel on täiustatud turvaelemendid.
Teise seeria pangatähtede kõik nimiväärtused on kergesti äratuntavad, sest esimese seeria rahatähtedega
võrreldes on nende värvid tugevamad ja motiivid selgemad. Uuel 5-, 10-, 20- ja 50-eurosel pangatähel
kasutatakse Europe portreed.
Eurost on saanud Euroopa Liidu käegakatsutav sümbol: praegu kasutab europangatähti 338 miljonit
inimest 19 euroala riigis. Euro võimaldab hõlpsasti võrrelda hindu eri riikides ning osta ja müüa kaupu ja
teenuseid piiriüleselt. Ettevõtjad ja turistid saavad reisida ilma raha vahetamata.
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Uued europangatähed kannavad edasi esimese seeria teemat „Ajastud ja stiilid” ning on ka samades põhivärvitoonides.
Nende kujundust on aga kõrgtehnoloogiliste turvaelementide lisamise võimaldamiseks mõnevõrra muudetud. Tänu sellele
on uued pangatähed esimese seeria omadest kergesti eristatavad. Europangatähtedele andis värske ilme Berliinis töötav
sõltumatu pangatähtede kujundaja Reinhold Gerstetter. Nende kujunduses on arvesse võetud riike, kes on ELiga
ühinenud alates 2002. aastast. Näiteks on Euroopa kaardile lisatud Malta ja Küpros, sõna „euro” on peale ladina ja kreeka
tähtede ka kirillitsas ning lühend „EKP” on viie asemel kümnes eri keeles.

ESIMESE SEERIA 50-EURONE

Esikülg
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LIHTNE KONTROLLIDA
Nagu esimese seeria europangatähti, saab ka teise seeria pangatähti lihtsasti kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.
1

KATSU

Pangatähe paber on katsudes tugev ja krabiseb.
Reljeeftrükk – põhimotiivi, teksti ja nimiväärtuse trükivärv on tihedam.

Uus
Pangatähe vasakul ja paremal serval on tunda lühikesed reljeefsed jooned.
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Vaata

Vesimärk – vaata pangatähte vastu valgust. Õrnalt läbipaistvana ilmuvad nähtavale pangatähe nimiväärtus ja põhimotiiv.
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Uus
– Portreevesimärk

 
– Portreeaken hologrammil

Pangatähe vesimärgil on näha
Europe portree.

Vastu valgust vaadates ilmub hologrammi
ülaosas paiknevasse läbipaistvasse aknasse
Europe portree, mis on nähtav pangatähe
mõlemal küljel.

Kalluta

Hologramm – Kalluta pangatähte. Paremal asuval hõbedasel ribal ilmuvad nähtavale pangatähe nimiväärtus ja euro sümbol (€).

Uus
– Smaragdroheline number

 	
– Portreeaken hologrammil

Läikival nimiväärtusel on näha
üles ja alla liikuv valgusefekt.
Lisaks muutub nimiväärtuse
trükivärv smaragdrohelisest
tumesiniseks.

Hologrammi ülaosas paiknevas aknas

on näha Europe portree. Pangatähte
kallutades on näha ka nimiväärtus ja
seda ümbritsevad vikerkaarevärvilised
jooned. Pangatähe tagaküljel
ilmuvad aknas nähtavale nimiväärtuse
vikerkaarevärvilised kujutised.

Esikülg

Tagakülg
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TÄHTSAMAID FAKTE
EUROPANGATÄHTEDE TEISE SEERIA KOHTA
Teise seeria pangatähtedel on uued ja tõhusad
turvaelemendid, mis pakuvad paremat kaitset võltsimise vastu.
Uued europangatähed võetakse kasutusele järk-järgult mitme
aasta jooksul nimiväärtuste järgi kasvavas järjestuses. Uus
5-eurone pangatäht lasti ringlusse 2013. aastal, uus 10-eurone
2014. aastal ja uus 20-eurone 2015. aastal. Uus 50-eurone
pangatäht võetakse kasutusele 4. aprillil 2017.
Varude ammendamiseks lastakse uue 50-eurose kõrval
jätkuvalt ringlusse ka esimese seeria 50-euroseid pangatähti.
Seega jäävad seadusliku maksevahendina paralleelselt kasutusse
nii esimese kui ka teise seeria pangatähed.
Europangatähtede teise seeria väljatöötamisse kaasati ka
sularahatöötluses kasutatavate seadmete tootjad ja muude
seadmete tarnijad, et nad saaksid teha ettevalmistusi uute
pangatähtede kasutuselevõtuks.
Europangatähtede teine seeria ei sisalda enam 500-eurost
pangatähte (vt EKP pressiteade, 4. mai 2016). Kõik teised
nimiväärtused alates 5-eurosest kuni 200-euroseni jäävad
kasutusse. Teise seeria 100- ja 200-eurone pangatäht
kavatsetakse ringlusse lasta 2018. aasta lõpus.
Edaspidi võidakse otsustada, et esimese seeria pangatähed ei
kehti enam seadusliku maksevahendina; üldsust teavitatakse
sellest aegsasti. Esimese seeria pangatähed säilitavad siiski oma
väärtuse ning neid saab piiramatu aja jooksul ümber vahetada
kõigis eurosüsteemi keskpankades.

Kohandatud vaegnägijatele
Kõik europangatähed on kujundatud nii, et suurema nimiväärtusega pangatäht on eelmisest mõõtmetelt suurem. See aitab
vaegnägijatel pangatähti lihtsamalt eristada. Teise seeria pangatähtede kavandamisel tehti koostööd vaegnägijatega. Selle
tulemusel lisati pangatähtede kujundusse sellised turvaelemendid, mis võimaldavad nimetatud kasutajarühmal pangatähti
hõlpsamalt käsitseda. Pangatähtede esiküljel on näiteks suuremas ja paksemas kirjas tähed ning servadel kombitavad
turvamärgid. Teise seeria pangatähed on samades põhivärvitoonides nagu esimese seeria rahatähed, ent värvid on tugevamad,
et nimiväärtusi oleks lihtsam eristada.
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50-EUROSE TEABEKAMPAANIA
50-eurose teabekampaania peamine eesmärk on teavitada üldsust ja sularahakäitlejaid uutest pangatähtedest ja nende
turvaelementidest.

15. juuni 2016: Madridis toimuval eurosüsteemi seminaril käivitatakse uue
50-eurose pangatähega seotud partnerlusprogramm sularahatöötluses
kasutatavate seadmete tootjatele ja muude seadmete tarnijatele.

5. juuli 2016: Algab veebivõistlus
„Tetris® uus 50-eurone”2.

5. juuli 2016: Euroopa Keskpangas Frankfurdis
avalikustatakse uue 50-eurose pangatähe kujundus.

6. juuli 2016: Uus 50-eurone tehakse sularahatöötluses kasutatavate
seadmete tootjatele ja muude seadmete tarnijatele kättesaadavaks, et
nad saaksid uut pangatähte katsetada oma seadmete kohandamiseks.

2016. aasta neljas kvartal: Riikide keskpangad saadavad uut 50-eurost pangatähte käsitlevad
trükised kommertspankadele, politseiasutustele, kaubanduskodadele, kutseliitudele jne.
Uuendatakse e-õppematerjale „Teave pangatähtede kohta” ja „Euro Cash Academy”, mis asuvad
aadressil www.uus-euro.eu.

Neli nädalat enne ringlusse laskmist: Uut 50-eurost pangatähte
tutvustavad voldikud saadetakse kolmele miljonile euroala ettevõttele.

2017: Veebis avaldatakse uut 50-eurost
pangatähte tutvustavad filmid.

4. aprill 2017: Uus 50-eurone lastakse ringlusse.

Europangatähtede pildid
Europangatähtede pildid on digitaalselt kaitstud. Organisatsioonid, kellel on õigustatud huvi europangatähtede pilte
reprodutseerida, võivad taotleda kaitsmata pilte. Selleks tuleb neil esmalt allkirjastada konfidentsiaalsusdeklaratsioon, mida
saab taotleda e-aadressilt info@ecb.europa.eu.
Täpsemat teavet saab veebilehelt www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.et.html.
2

Kasutatud Tetris ® & © 1985~2016 Tetris Holdingu loal.
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EUROPANGATÄHTEDE KAITSMINE
Tõhusad võltsimisvastased meetmed
Eurosüsteem soovib anda üldsusele ja sularahakäitlejatele võimalikult palju teavet selle kohta, kuidas võltsitud pangatähti ära tunda.
Ühtlasi avaldab eurosüsteem loetelu eurosüsteemi riikide keskpankade ametlikud katsed läbinud autentimisseadmete ja
sularahatöötluses kasutatavate seadmete kohta, mis suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Aastatel 2002–2015 ringlusest kõrvaldatud võltsitud europangatähtede arv
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

EKP teeb tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga (kes vastutab võltsitud euromünte käsitleva teabe levitamise eest) ning riikide
politseiasutuste, Europoli ja Interpoliga. Ennetustöö oluline osa on ka tagada, et üldsus oleks uutest pangatähtedest hästi teadlik.
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PARTNERLUSPROGRAMM
Et aidata sularahatööstusel valmistuda uue 50-eurose
pangatähe kasutuselevõtuks, on uued pangatähed
sularahatöötluses kasutatavate seadmete tootjatele testimise
eesmärgil kättesaadavad eurosüsteemi riikide keskpankades
alates 4. aprillist 2016 ning seadmete tootjate valdustes alates
6. juulist 2016.
Uue 50-eurose pangatähega seotud partnerlusprogramm
käivitati eurosüsteemi seminaril 15. juunil 2016 Hispaania
keskpangas Madridis. Nii nagu 2015. aastal uue 20-eurose
kasutuselevõtu tarbeks algatatud programmis, milles osales
enam kui 500 partnerit Euroopa sularahakäitluse sektorist,
on seegi kord programmi eesmärgiks tagada, et kogu euroalal
oleksid pangatähtede käitlemise seadmed õigeks ajaks ette
valmistatud.
Programmi raames pakutakse sularahatöötluses kasutatavate
seadmete tootjatele ja tarnijatele ning klientidele ja kasutajatele
laias valikus teabevahendeid ja -materjale, millest enamik on
kättesaadavad ELi ametlikes keeltes.
Partnerlusprogrammi raames teevad EKP ja eurosüsteemi
19 riigi keskpangad järgmist:
teavitavad vahetult partnereid europangatähtede teisest
seeriast ja vajadusest valmistada sularahatöötluses kasutatavad
seadmed ja autentimisseadmed ette uute pangatähtede
kasutuselevõtuks;

avaldavad uute pangatähtede kohta ELi 23 ametlikus keeles
elektroonilisi ja trükiväljaandeid, et aidata partneritel oma
sihtrühmadega suhelda;
kutsuvad partnereid üles allkirjastama vastastikuse mõistmise
memorandum, mille kohaselt tuleb neil osutada õigeaegset
abi sularahatöötluses kasutatavate seadmete, müügi- ja
piletiautomaatide ning autentimisseadmete kohandamiseks uue
50-eurose pangatähe vastuvõtuks.
Sularahatöötluses kasutatavate seadmete tootjad ja muude
seadmete tarnijad peaksid hakkama seadmeid kohandama
võimalikult aegsasti. Ka sularahakäitluses kasutatavate seadmete
ja autentimisseadmete kasutajad peaksid ühendust võtma
seadmete tarnijate või tootjatega, et alustada vajalikke
ettevalmistusi seadmete ajakohastamiseks. Uue sularahakäitluses
kasutatava seadme või autentimisseadme hankimisel tuleks saada
tarnijalt kinnitus, et seadet on võimalik kohandada uute
pangatähtede aktsepteerimiseks.
Loetelu eurosüsteemi riikide keskpankade ametlikud katsed
läbinud ning uut 5-, 10- ja 20-eurost pangatähte aktsepteerivate
autentimisseadmete ja sularahatöötluses kasutatavate seadmete
kohta on kättesaadav EKP veebilehel (www.ecb.europa.eu/euro/
cashprof/cashhand/devices/html/results.et.html). Uut 50-eurost
pangatähte aktsepteerivad seadmed lisatakse loetellu pärast
seda, kui eurosüsteemi keskpangad on neid katsetanud.
Ajakohastatud loetelu avaldatakse 2016.–2017. aasta jooksul
EKP veebilehel.

korraldavad enne uue 50-eurose kasutuselevõttu
mitmesuguseid teadlikkust suurendavaid temaatilisi ettevõtmisi;
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UUE 50-EUROSE
KASUTUSELEVÕTU AJATELG
2016
50

Pressiteade

Eurosüsteemi seminar
sularahakäitluses kasutatavate
seadmete tootjatele ja tarnijatele
(Hispaania keskpank, Madrid).

Frankfurdis EKPs
tutvustatakse uut
50-eurost pangatähte.

Pressiteade

15.
juuni

5.
juuli

50

50

Sularahakäitluses kasutatavate
seadmete tootjad ja tarnijad
saavad enda käsutusse uue
50-eurose, et oma seadmeid
vastavalt kohandada.
50

Uut 50-eurost pangatähte
tutvustavad voldikud saadetakse
3 miljonile euroala ettevõttele.

50

50

2017

Pressiteade

Kevad

50

Märts

50

MEIE
RAHA

500
1

Pressiteade

Uus 50-eurone pangatäht
lastakse ringlusse kõigis
euroala riikides.
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