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1. jaanuar 2011 on ajalooline päev – Eesti ühineb euroalaga ja võtab
vääringuna kasutusele euro. Euroalasse kuuluvad juba Austria, Belgia,
Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Madalmaad,
Malta, Prantsusmaa, Portugal, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia ja Soome.

Käesoleva pressitutvustuse on koostanud Euroopa Keskpank, et anda
meediale, eelkõige Eesti meediale põhjalikku teavet euro pangatähtede ja
müntide kohta. Järgmise aasta alguses saab euro Eestis igapäevaelu
lahutamatuks osaks. Nii Euroopa Keskpank kui ka Eesti Pank on
huvitatud, et üldsus oleks juba enne ühisraha kasutuselevõttu hästi
informeeritud. Kuna ajakirjanikel on juurdepääs olulisele teabele ja
pildimaterjalile, on meedia tähtis partner euro pangatähtede ja müntide
ning nende turvaelementide tutvustamisel üldsusele.

Pressitutvustus annab infot eurole ülemineku kohta ning tutvustab euro
pangatähti ja münte ning nende turvaelemente. Loodan, et siinne trükis
on Teile kasulikuks viitematerjaliks.

Soovin Teile edu avalikkuse teavitamisel euro pangatähtedest ja
müntidest. Teie edastatud info aitab oluliselt tõsta teadlikkust ühisrahast.
Seda eelkõige Eestis, kus Teie kirjutised aitavad elanikke euro
kasutuselevõtuks ette valmistada.

Frankfurt Maini ääres, september 2010

Jean-Claude Trichet
Euroopa Keskpanga president

Eessõna
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Euroopa Keskpank (EKP) ja Eesti Pank
on koostanud selle pressitutvustuse, et
anda teavet euro sularahale ülemineku
ja euro pangatähtede kohta. Pressi-
tutvustusele on lisatud DVD, mille
saamiseks tuleb allkirjastada vastutust
piirav klausel. DVD sisaldab euro panga-
tähtede turvaelementide PowerPoint-
esitlust ja interaktiivset tutvustust. Lisaks
on DVD-l kõrgresolutsiooniga pildid
euro pangatähtedest ja müntidest ning
fotod inimestest kasutamas euro sula-
raha. Pilte võib avaldada vaid euro teabe-

kampaania käigus. Piltide asjakohase
kasutamise tagamiseks palume Teil alla
kirjutada vastutust piiravale klauslile.
Lisaks tuleb järgida euro pangatähtede
reprodutseerimiseeskirju.1

Küsimuste korral võtke ühendust Eesti
Panga või Euroopa Keskpangaga.
Euroopa Keskpangast võib ühtlasi saada
trükiseid, mis tutvustavad EKP ajalugu,
rolli ja ülesandeid, eurosüsteemi ja
Euroopa Keskpankade Süsteemi,
eurosüsteemi rahapoliitikat ning

pangajärelevalvet euroalal ja Euroopa
Liidus. Samuti saab tellida Eestis euro
sularahale ülemineku jaoks koostatud
materjale, mis sisaldavad infot euro
pangatähtede ja müntide ning nende
turvaelementide kohta.2

Sissejuhatus

European Central Bank

Niels Bünemann

Principal Press Officer

Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main

Germany

Tel.: + 49 69 1344 6594
Faks: + 49 69 1344 7404

E-post: niels.bunemann@ecb.europa.eu

www.euro.ecb.eu

Lisateavet saab järgmistelt aadressidelt:

Eesti Pank

Viljar Rääsk

Avalike suhete büroo

Estonia pst 13
15095 Tallinn

Eesti

Tel.: + 372 668 0745
Faks: + 372 668 0836

E-post: viljar.raask@eestipank.ee

www.eestipank.ee

1 Euro pangatähtede reprodutseerimiseeskirjad leiate aadressilt: www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.et.html
2 Lisateavet saab aadressilt: www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.et.html



Euroopa Liidu rahandusministrite nõu-
kogu kinnitas 13. juulil 2010 Eesti
liitumise euroalaga. 1. jaanuaril 2011
hakkab Eestis seadusliku makse-
vahendina kehtima euro. Sel päeval
konverteeritakse kõik pangakontodel
olevad Eesti kroonid automaatselt ja
teenustasuta eurodeks. Ka elektroonilisi
makseid tehakse alates 1. jaanuarist
eurodes. Sularahaautomaadid väljastavad
1. jaanuarist euro pangatähti.

Paralleelkäibeperiood kestab 1. jaanuarist
kuni 14. jaanuarini 2011, mille vältel saab
sularahas maksta nii Eesti kroonides
kui ka eurodes. Pärast seda jääb Eestis
ainukeseks seaduslikuks maksevahendiks
euro.

Sularahateenuseid osutavad kommerts-
pangad vahetavad juba 2010. aasta
detsembris eraisikutele kroone eurodeks
teenustasuta ja kehtiva keskkursiga
(1 EUR = 15,6466 EEK). Alates
1. jaanuarist 2011 kuni 30. juunini 2011
on kõikides sularahateenuseid osutavates
pangakontorites võimalik krooni panga-

tähti ja münte eurodeks vahetada
keskkursiga ja teenustasuta. Valitud
pangakontorites saab seda teha kuni
31. detsembrini 2011.

Eesti Pank vahetab krooni pangatähti ja
münte eurodeks piiramatus koguses,
tähtajatult ja ilma teenustasuta. Kogu
rahavahetuse protsessi ajal järgitakse
Eesti Vabariigis kehtivaid rahapesu-
vastase võitluse nõudeid.
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Euro kasutuselevõtt Eestis

Peamised tähtajad Kuupäev

Müntide kaaseeljaotus ettevõtjatele alates septembrist 2010

Pangatähtede kaaseeljaotus ettevõtjatele alates detsembrist 2010

Pangakontode konverteerimine ning euro pangatähtede ja müntide kasutuselevõtt 1. jaanuar 2011

Viimane päev, mil Eesti krooni pangatähed ja mündid kehtivad seadusliku maksevahendina 14. jaanuar 2011

Eesti krooni müntide ja pangatähtede vahetamine pankades kuni 31. detsember 2011

Eesti krooni müntide ja pangatähtede vahetamine Eesti Pangas tähtajatult

Lõplik vahetuskurss

1 EUR = 15 ,6466 EEK

Euro sularahale üleminek Eestis
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Euro sularahale üleminek 2002. aastal ja hilisem areng

Euro võeti kasutusele 1. jaanuaril 1999
finants- ja valuutaturgude vääringuna.
Euro ja osalevate liikmesriikide
vääringute vahetuskursid fikseeriti
lõplikult.3 Valdava enamiku jaoks sai aga
euro tegelikkuseks pangatähtede ja
müntide kasutuselevõtuga 1. jaanuaril
2002, millele eelnes tohutu logistiline
ettevõtmine. Kokku toodeti ligikaudu
15 miljardit euro pangatähte, millega
oleks võinud katta 15 000 jalgpalliväljaku
suuruse ala, ning 52 miljardit münti, mis
võinuks täita 10 000 veoautot. Sellest
mahust kaeti esialgne nõudlus sularaha
järele ning loodi varud euroala riikide
keskpankade juurde. Pangad, poed,
sularahaveoga tegelevad ettevõtted ja
müügiautomaaditööstus olid hästi ette
valmistunud: nende edukas kohandumine
aitas suuresti kaasa uute pangatähtede ja
müntide sujuvale kasutuselevõtule.

Oluline oli ka, et 300 miljonit euroala
elanikku võttis uue raha väga kiiresti
omaks. Euro kasutuselevõtust alates on
ringluses olevate pangatähtede arv
pidevalt kasvanud. 2010. aasta juuni
lõpus oli ringluses ligikaudu 13,5 miljardit
pangatähte väärtusega 812 miljardit
eurot, võrreldes ligi 8 miljardi
pangatähega väärtuses 221 miljardit
eurot 2002. aasta alguses. Euro
pangatähed ja mündid kehtivad
seadusliku maksevahendina kogu euroalal
tootjariigist olenemata. Turismi ja
äritehingute kaudu liiguvad euro
rahatähed Euroopa piires vabalt ühest
riigist teise. Eurost on saanud levinud
vääring kogu maailmas. Hinnanguliselt

ringleb 10–20% (see arv võib pigem jääda
toodud vahemiku ülemisse poolde) euro
pangatähtedest väljaspool euroala, kus
eurot kasutatakse väärtuse säilitajana või
paralleelvääringuna.

1. jaanuaril 2007 ühines euroalaga
Sloveenia, 1. jaanuaril 2008 liitusid
Küpros ja Malta ning 1. jaanuaril 2009 sai
euroala liikmeks Slovakkia. Eestist saab
1. jaanuaril 2011 seitsmeteistkümnes
euroala riik.

! Kas teadsid, et ...

... ehkki üleminekuks oli ette
nähtud kaks kuud, tehti 2002.
aasta jaanuari keskpaigaks üle 90%
sularahatehingutest eurodes?
Seega võivad tulevased euroala
riigid otsustada lühema paralleel-
käibeperioodi kasuks. 2002 2003 2004 2005 2006 2007

mld
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12

15

2008 2009 2010

Ringluses olevate pangatähtede koguarv 2002. aasta
jaanuarist kuni 2010. aasta juunini

3 Täpsemat teavet saab aadressidelt: www.ecb.europa.eu/press/pr/date/1998/html/pr981201_2.en.html ja www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2001/html/pr010102.en.html



Kavandikonkurss ja avaliku
arvamuse uuring

Euro pangatähtede kontseptsiooni
väljatöötamine algas 1996. aasta
veebruaris, mil Euroopa Keskpanga
eelkäija Euroopa Rahainstituut (ERI)
korraldas kavandikonkursi.

Konkursile esitati kokku 44 kavandit4 ja
1996. aasta septembris hindas töid
sõltumatutest turundus-, reklaami-,
disaini- ja kunstiekspertidest koosnev
žürii. Žürii koostas kaks pingerida:
esimesse kuulus viis tööd teemal
„Euroopa ajastud ja stiilid” ning teise viis
tööd teemal „Abstraktne/modernne”.
Seejärel paluti ühel Euroopa turu- ja
arvamusuuringute firmal väljavalitud
kavandite kohta läbi viia avaliku arvamuse
uuringu. Kokku küsitleti ligikaudu 2000
eurooplast.5 1996. aasta detsembris
otsustas ERI nõukogu, lähtudes žürii
arvamusest ja uuringu tulemustest, et
võidutööks kuulutatakse Austria
keskpangas töötava pangatähtede
kujundaja Robert Kalina esitatud kavandid.

Kalina kavandid põhinesid teemal
„Euroopa ajastud ja stiilid” ja neil kujutati
Euroopa kultuuriajaloo seitsme erineva
ajastu arhitektuuristiile. Seitsmel euro
pangatähel on esindatud järgmised
arhitektuuristiilid:

• 5-eurone pangatäht – klassikaline
• 10-eurone pangatäht – romaani
• 20-eurone pangatäht – gooti
• 50-eurone pangatäht – renessanss
• 100-eurone pangatäht – barokk ja
rokokoo

• 200-eurone pangatäht – raud- ja
klaasarhitektuur

• 500-eurone pangatäht – 20. sajandi
modernne arhitektuur

4 Kavanditega saab tutvuda aadressil: www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euro_catalogueen.pdf
5 Avaliku arvamuse uuringu tulemused leiate aadressil: www.ecb.europa.eu/euro/pdf/preparation/Public_Research_report.pdf
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Euro pangatähtede välimus
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Pangatähtede esiküljel kujutatakse
aknaid ja väravaid, mis sümboliseerivad
Euroopas valitsevat avatuse ja koostöö
vaimu. Euroopa Liidu lipu 12 tähte
sümboliseerivad tänapäeva Euroopa
dünaamilisust ja harmooniat.

Pangatähtede tagaküljel kujutatakse
sildu, mis väljendavad koostööd nii
Euroopa rahvaste vahel kui ka mujal
maailmas. Kujunduses lähtuti vastavale
ajastule omasest arhitektuuristiilist ning
ei püütud kujutada konkreetseid ehitisi.
Kõrvalolevatel piltidel näete kavandeid
ja lisaelemente lähemalt:

• vääringu nimi nii ladina (EURO) kui
ka kreeka (EYPΩ) tähtedes;

• Euroopa Keskpanga lühend viiel eri
kujul – BCE, ECB, EZB, EKT ja EKP.
Need hõlmavad euro kasutusele
võtmise ajal Euroopa Liidus kehtinud
11 ametlikku keelt;

• autoriõiguste kaitset tähistav sümbol
©;

• Euroopa Keskpanga presidendi allkiri;
• Euroopa Liidu lipp.

Euro pangatähtede välimus
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Mõõtmed: 127 x 67 mm
Värv: punane

Mõõtmed: 133 x 72 mm
Värv: sinine

Mõõtmed: 140 x 77 mm
Värv: oranž

Mõõtmed: 147 x 82 mm
Värv: roheline

Mõõtmed: 153 x 82 mm
Värv: kollakaspruun

Mõõtmed: 160 x 82 mm
Värv: lilla



Müntide seeria sisaldab
kaheksat münti
nimiväärtusega 1 sendist
kuni 2 euroni. Igal mündil
on Euroopat
sümboliseeriv külg ja
rahvuslik külg.

Euroopat sümboliseeriva
külje kujundas Luc Luycx
Belgia kuninglikust
rahapajast. 2- ja 1-
eurosel ning 50-, 20- ja
10-sendisel kujutatakse
Euroopa Liitu enne
1. mail 2004 toimunud
laienemist või Euroopa
geograafilist kaarti.
1-, 2- ja 5-sendisel
kujutatakse Euroopat
maailmakaardil Aafrika
ja Aasia suhtes.

Rahvuslikud küljed on
igas riigis erinevad. Kõiki
euromünte saab
kasutada kogu euroalal.

Kõigi euroala riikide
euromüntide rahvuslike
külgedega saab tutvuda
EKP veebilehel.6

2004. aasta juunis
kuulutas Eesti Pank
välja konkursi Eesti
euromündile
rahvusliku külje
kujunduse leidmiseks.
Kujunduskonkursile
laekus 134 tööd,
millest ekspertide
žürii valis välja kümme
paremat. Kümne
kavandi seast valisid
kõige sobivama
mündikujunduse Eesti
inimesed
telefonihääletuse teel
ise. Enim hääli kogus
Lembit Lõhmuse
võistlustöö, millel on
kujutatud Eesti
kontuur ja sõna
„Eesti”.
Nagu kõik rahvuslikud
euromündid, kehtib ka
Eesti euromünt kogu
euroalal.

1 sent

6http://www.ecb.europa.eu/euro/coins/html/index.et.html

1 euro

2 eurot

5 senti

2 senti

10 senti

20 senti

50 senti

10

Euromüntide välimus
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Euro pangatähtede tootmine

Puuvillaistandusest
paberivabrikusse

Nagu olulise rahvusvahelise vääringu
puhul mõneti sümboolne, on euro
pangatähtede toormaterjal pärit maailma
eri piirkondadest. Euro pangatähtede
paberi põhiliseks koostisosaks on
puhtad puuvillakiud, mis pärinevad
Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja Kesk-
Aasias kasvanud puuvillast. Kuna kiud on
tekstiilitööstuses kasutamiseks liiga
lühikesed, valmistavad paberivabrikud
neist puuvillpaberit. Puuvillpaber annab
euro pangatähtedele iseloomuliku
krobelise tekstuuri ja muudab need
vastupidavaks. Tänu sellele on panga-
tähed tugevad ja taluvad karmimat
kohtlemist kui muud paberiliigid.

Puuvillakiude valgendatakse kõrge
temperatuuriga vees suure rõhu all.
Seejärel liigub paberimass edasi
paberimasinasse. Pärast seda, kui
aluspaberisse on peidetud teatud
turvaelemendid, nagu vesimärgid ja
turvaniidid, saab sellest pangatähe paber.
Vesimärk saadakse, kasutades tootmis-
protsessi käigus erinevat paberi paksust.
Selle tulemusel on mõned kohad
ülejäänud paberiga võrreldes läbi-
paistvamad ja heledamad, mõned aga
tumedamad.

Pangatähe paberist saavad
pangatähed

Pangatähtede paber toimetatakse üle
Euroopa neljateistkümnesse hästi turva-
tud trükikotta, kus toodetakse euro
pangatähti. Kasutusel on kaks tootmis-
protsessi: sügavtrükk ja ofsettrükk.
Kummagi tehnika puhul kasutatakse eri-
nevaid trükiplaate ja -värve. Ühe plaadiga
saab tavaliselt toota rohkem kui pool
miljonit trükipoognat, mis omakorda
lõigatakse ligikaudu 25 miljoniks panga-
täheks. Kaheksatunnise töövahetuse
jooksul on võimalik valmistada umbes
40 000 trükipoognat ehk ligikaudu
2 miljonit pangatähte. Ofsettrükimasinad
võimaldavad trükkida pangatähtede
esi- ja tagakülgi üheaegselt. Sügavtrükk
annab euro pangatähtedele nende oma-
pära: pangatähe ehtsust saab kontrollida,
katsudes sõrmega nimiväärtust või akna
ja värava kujutisi pangatähe esiküljel.

Reljeefsuse saavutamiseks surutakse
spetsiaalse trükivärviga kaetud
sügavtrükiplaadid paberile umbes 30
tonnise raskusega. Lisaks tavapärastele
trükimeetoditele kasutatakse ka
kuumpressimist, mille abil kinnitatakse
paberile hologrammid. Muutuva värviga
nimiväärtus, mis paikneb suurema
nimiväärtusega pangatähtede tagaküljel,
saadakse siiditrüki abil. Igale pangatähele
kantakse ainulaadne seerianumber, mis
koosneb ühest tähest ja üheteist-
kümnest numbrist.

Pangatähtedel on veel muidki turva-
elemente, mis aitavad laial kasutajas-
konnal, sularahakäitlejatel ja keskpanka-
del kindlaks teha pangatähe ehtsust.! Kas teadsid, et …

… kui laduda kõik Eesti
euromündid üksteise otsa,
saaks neist igasse Eesti
maakonda 81 Suure Munamäe
kõrgust torni?

Põhjalikud katsed enne
ringlusse laskmist

Euro pangatähtede ühtse kvaliteedi
tagamiseks on EKP kõigi pangatähti
tootvate trükikodade jaoks välja töötanud
ühise kvaliteedijuhtimise süsteemi.
Tootmisprotsessi käigus tehakse sadu
manuaalseid ja automatiseeritud katseid
tagamaks, et euro pangatähed vastavad
EKP nõuetele. Muu hulgas kontrollitakse,
kas pangatähed on piisavalt vastupidavad,
et taluda rebimist, määrdumist ja isegi
pesumasinas pesemist.



VESIMÄRK

Pangatähte vastu
valgust hoides
ilmub nähtavale
motiivi ja
nimiväärtusega
kujutis.

TURVANIIT

Pangatähte vastu
valgust hoides ilmub
nähtavale seda läbiv
tume riba.

Pangatähte kallutades ilmuvad
hologrammil nähtavale
nimiväärtus ning akna või
värava kujutis.

HOLOGRAMM

Pangatähte kallutades
ilmuvad hologrammil
nähtavale nimiväärtus ja
euro sümbol (€).

PANGATÄHE PABER

Pangatähe paber on krobeline
ja tugev. Sõrmedega katsudes
on tunda, et kohati on
trükivärv tihedam.

MUUTUVA VÄRVIGA NIMIVÄÄRTUS

50-, 100-, 200-
ja 500-eurost
pangatähte kallutades
on näha, kuidas
pangatähe tagaküljel
muutub nimiväärtuse
trükivärv lillast
oliivroheliseks või
pruuniks.
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Euro pangatähtede turvaelemendid
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Selleks, et eurole üleminek kulgeks
kiirelt ja tõrgeteta, hakkab Eesti Pank
jaotama kommertspankadele euro-
münte 2010. aasta septembrist ja euro
pangatähti 2010. aasta detsembrist (eel-
jaotus). Ettevõtjatele jaotatakse euro-
münte alates 2010. aasta septembrist ja
pangatähti 2010. aasta detsembrist
(kaaseeljaotus).

Euro pangatähtede jaotamine

Jaotamine võib alata

Pärast kvaliteedinõuete täitmist ja
trükipoognate lõikumist pakendatakse
pangatähed nimiväärtuste kaupa ning
ladustatakse jaotamise eel trükikodade
turvaruumidesse. Trükikodadest viiakse
pangatähed riikide keskpankade
varahoidlatesse. Eesti Panga jaoks vajalik
esialgne kogus euro pangatähti saadakse
eurosüsteemi varudest. Järgnevate
aastate jooksul „makstakse” pangatähed
tagasi.

! Kas teadsid, et ...

… Eesti Pank ostab Eesti krooni
väljavahetamiseks 44 miljonit euro
pangatähte, millega saaks katta
umbes ühe protsendi Eesti
pindalast? Järjestikku asetades
moodustaksid need 5600
kilomeetrit, mis on ligi neli korda
pikem kui Eesti riigipiir.



Pangatähtede tootmise
korraldus

Enne euro sularaha kasutuselevõttu
vastutas iga keskpank oma riigi
pangatähtede tootmise eest. Alates
2002. aastast on pangatähtede tootmine
toimunud koondatult. Selle korra
kohaselt toodab iga riigi keskpank vaid
mõningaid nimiväärtusi, kuid seda kõigi
euroala riikide vajaduse katteks. Selline
tööjaotus võimaldab eurosüsteemil kasu
saada mastaabisäästust. Ühtlasi toetab
see kvaliteedijuhtimise süsteemi tõhusat
toimimist, sest iga nimiväärtust
toodetakse piiratud arvul kohtades.7 Igal
aastal koostavad EKP ja riikide
keskpangad prognoosi pangatähtede
üldise nõudluse kohta, võttes arvesse, kui
palju hinnanguliselt suureneb ringluses
olevate pangatähtede arv ja kui palju
kõrvaldatakse ringlusest kõlbmatuid
pangatähti, mis on kulunud ja määrdunud
ega vasta enam kehtestatud
kvaliteedinõuetele. Seejärel määratakse
kindlaks, kui palju pangatähti iga keskpank
toodab. 2009. aastal toodeti kokku 10,7
miljardit pangatähte. Pangatähtede
tootmises saavad osaleda vaid trükikojad,
kelle kvaliteedi- ja turbenõuded EKP on
heaks kiitnud.
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5-eurone pangatäht kulub ja kortsub
kiiremini kui 50-eurone, sest seda ei hoita
nii hoolikalt ning 5-eurosed satuvad ka palju
rohkemate inimeste kätte. 5-eurose
pangatähe eluiga on keskmiselt 13 kuud, 50-
eurosel pangatähel kolm ja pool aastat. Kui
pangatäht on kasutuskõlbmatuks muutunud,
kõrvaldatakse see ringlusest ja hävitatakse.
Sularahaveoga tegelevatelt ettevõtetelt ja
kommertspankadelt saadavate pangatähtede
käitlemisel kasutavad riikide keskpangad
kiirsortimisseadmeid, mis teevad pangatähe
ehtsuse ja seisukorra kindlaks sekundi
murdosa jooksul.

Kasutuskõlbmatud pangatähed (määrdunud,
pehmed, puuduvate tükkidega jne)
purustatakse kohe. Taasringlusse lastakse
ainult puhtad pangatähed. Kui pangatähe
kvaliteet ringluses olles näiteks kulumise või
määrdumise tõttu halveneb, võib nende
kasutamine (näiteks müügiautomaatides)
olla raskendatud. Kui selle tõttu kaob
usaldus pangatähtede vastu, võidakse
hakata neid ka maksmisel harvemini
kasutama. Ka turvaelemente on puhastel
pangatähtedel hõlpsam kontrollida. Sel viisil
aitavad pangatähtede sortimise ühised
miinimumnõuded kaasa euro terviklikkuse
tagamisele. Pahatihti ei jõua pangatähed
siiski keskpankadesse tagasi ning see
muudab ringluses olevate pangatähtede
kvaliteedi säilitamise keeruliseks. Eriti vähe
tagastatakse 5-euroseid pangatähti, mis
käivad tavaliselt tarbijate ja jaemüüjate vahel
edasi-tagasi ning pangahoiustele need ei
jõuagi. Seetõttu on mõned keskpangad
loonud stiimuleid 5-euroste pangatähtede
sagedasemaks hoiustamiseks või lasknud
ajutiselt ringlusse üksnes värskelt trükitud
pangatähti. EKP kontrollib ringluses olevate
pangatähtede kvaliteeti iga-aastaste
valimiuuringute käigus. Pikemas perspektiivis
tegeleb eurosüsteem projektidega, mille
eesmärk on suurendada euro pangatähtede
vastupidavust.

7 Täiendav teave tootmise kohta on kättesaadav aadressil
www.ecb.europa.eu/stats/euro/production/html/index.en.html

Pangatähtede tootmise korraldus / Varude ja ringluse haldus

Varude ja ringluse
haldus

Riikide keskpangad tagavad, et euro
pangatähtedega varustamine toimub
tõhusalt ja tõrgeteta. Nõudluse mis tahes
nimiväärtuse järele saab täita igal ajal ja
vajalikus koguses, sest keskpankadel on
olemas pangatähtede varu. Varusid
hoitakse kolmel põhjusel. Esiteks
võimaldavad varud välja vahetada
kõlbmatuid pangatähti. Teiseks saab tänu
nendele reageerida muutustele nõudluses,
sealhulgas hooajalistele kõikumistele (nt
aktiivsem sularahakasutus jõulude ajal).
Kolmandaks kaetakse varudest võimalikku
ootamatut nõudlust pangatähtede järele.
EKP hallatav eurosüsteemi andmebaas
võimaldab jälgida muutusi pangatähtede
ringluses ja varudes. Pangatähtede
rändamine ühest riigist teise tekitab
keskpankade varudes kõikumisi. Kui ühes
keskpangas on teatava nimiväärtuse varud
otsakorral, tuuakse neid mõnest teisest
keskpangast maismaa- või lennutransporti
kasutades mõne päeva jooksul juurde.
Paindlikkus võimaldab saada kasu
tõhususest, sest keskpangad ei pea tänu
sellele hoidma suuri pangatähtede
varusid.

Trükikodades valmivad ühtse kvaliteediga
pangatähed. Ringluses olles aga halveneb
pangatähtede kvaliteet erinevalt: näiteks
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Pangatähtede taasringlusse laskmise raamistik

Sularahatsükli jooksul toimuvat sularaha
käitlemist saab tõhustada, kui pangad
lasevad klientidelt saadud pangatähed
taas ringlusse. Sel juhul ei pea pangad
rahatähti keskpankadesse tagasi
transportima, et neid sealt siis uuesti
laiali vedada. Teisest küljest tuleb
pangasektorist taasringlusse lastavate
pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust
nõuetekohaselt kontrollida, et kaitsta
euro pangatähtede terviklikkust. Sel
eesmärgil võttis EKP 2004. aastal vastu
pangatähtede taasringlusse laskmise

! Kas teadsid, et ...

... pangad tohivad oma
sularahaautomaatide kaudu taas-
ringlusse lasta üksnes selliseid
pangatähti, mida on kontrollitud
võltsinguid ja ringluskõlbmatuid
pangatähti tuvastavate seadmete
abil?

raamistiku, kus on kehtestatud tingimused
euro pangatähtede taasringlusse
laskmiseks krediidiasutuste ja teiste
sularahakäitlejate poolt ning samuti
taasringlusse laskmise menetlused.

Raamistiku kohaselt peavad krediidi-
asutused kontrollima oma pangaauto-
maatidest väljastatavaid euro pangatähti
sularahatöötluses kasutatavate seadmete
abil, mis on edukalt läbinud euro-
süsteemi liikmesriikide keskpankade
tehtud katsed. Lisaks sisaldab raamistik
erinõudeid iseteeninduslike ühildatud
sisse- ja väljamakseautomaatide kohta,
mis võtavad pangatähti vastu, kontrolli-
vad neid ja annavad pangatähti taas välja.
Pangad ja teised sularahakäitlejad peaksid
kasutama üksnes selliseid sisse- ja
väljamakseautomaate, mis suudavad
usaldusväärsel viisil tuvastada võltsinguid
ja sortida pangatähti nende kvaliteedi
alusel.

EKP veebilehel on avaldatud kõlblikuks
tunnistatud sularahakäitlusseadmete
ning sisse- ja väljamakseautomaatide
loetelu.8 Enne euroala turule pääsemist
läbivad kõik seadmeliigid keskpangas
standardkatse, mille käigus tehakse
kindlaks, kas seadme abil saab
usaldusväärselt tuvastada ja eemaldada
võltsinguid ja ringluskõlbmatuks
muutunud kulunud pangatähti. Katseid
korratakse igal aastal tagamaks, et kõik
seadmeliigid töötavad nõuetekohaselt ja
suudavad tuvastada kõige viimati
ringlusest avastatud võltsinguid.

Kõik euroala pangad ja sularahakäitlejad
peavad täitma pangatähtede taas-
ringlusse laskmise eeskirju või kasutama
pangatähtede ladustamiseks/hankimiseks
oma riigi keskpanka.

8 www.ecb.europa.eu/euro/cashhand/recycling/html/index.et.html



Peaaegu kõiki võltsinguid saab ehtsatest
euro pangatähtedest eristada,
kasutamata eriseadmeid ja kontrollides
lihtsalt mitut erinevat turvaelementi.
See meetod on osutunud tõhusaks, sest
võltsijad keskenduvad tavaliselt
üksikutele turvaelementidele ega
jäljenda kõiki.

Alates euro pangatähtede ja müntide
kasutuselevõtust on EKP ja ELi
liikmesriikide keskpangad võltsijate
tegevust väga tähelepanelikult jälginud.
EKP võltsingute analüüsi keskus
kooskõlastab tööd ELi liikmesriikide
analüüsikeskustes, mis tegutsevad
keskpankade või politsei juures. Kõigil
analüüsikeskustel on ligipääs võltsingute
seiresüsteemile, mis on võltsingutega
seotud tehnilist, statistilist ja
geograafilist teavet sisaldav põhjalik
andmebaas. Seiresüsteem asub EKPs ja
pakub reaalajas infot näiteks selle kohta,

milliseid võtteid võltsijad kasutavad
turvaelementide jäljendamiseks. Seda
teavet võetakse arvesse uue põlvkonna
euro pangatähtede kavandamisel. Teise
seeria esimene nimiväärtus kavatsetakse
kasutusele võtta järgmise paari aasta
jooksul.

EKP teeb tihedat koostööd Euroopa
Komisjoniga (vastutab võltsitud
euromünte käsitleva teabe levitamise
eest) ning Europoli, Interpoli ja riikide
politseiasutustega, kes võrdlevad
kuritegude avastamiseks võltsingute
seiresüsteemi ja oma riigi andmebaase.

Kuna euro pangatähti saab kasutada
väga paljudes riikides, pakuvad need
paratamatult huvi ka võltsijatele. Samas
on äärmiselt väike tõenäosus saada
juhuslikult enda valdusse võltsitud
pangatäht. 2010. aasta esimesel poolel
kõrvaldati ringlusest ligikaudu 387 000
võltsitud euro pangatähte. See
moodustab praegu ringluses olevast
ligikaudu 13,2 miljardist pangatähest
väga väikese osa.

! Kas teadsid, et ...

... EKP teeb euro pangatähtede
võltsimise takistamiseks tihedat
koostööd Europoli ja Interpoliga?

... EKP on loonud võltsingute
analüüsi keskuse, kuhu koondatak-
se kogu teave kõikjalt maailmast
leitud võltsitud euro pangatähtede
kohta?
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Võltsingud
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Lisa 1 – Institutsiooniline raamistik

Euroopa Keskpank (EKP) on ELi
institutsioon, kes vastutab rahapoliitika
elluviimise eest ning täidab keskpangana
ka muid euroga seotud ülesandeid. EKP
tegutseb koostöös nende ELi
liikmesriikide keskpankadega, kelle
vääring on euro. EKP ja euroala riikide
keskpangad koos moodustavad
eurosüsteemi. EKP on eurosüsteemi ning
Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS)
tuumaks. EKPSi kuuluvad EKP ja kõigi 27
Euroopa Liidu liikmesriigi keskpangad.

Euroopa Liidu toimimise lepingu1

peatükk, mis on seotud majandus- ja
rahaliiduga, käsitleb ELi 27 liikmesriigi
majanduspoliitika kooskõlastamist ning
euroala riikide ehk euro kasutusele
võtnud riikide rahapoliitikat.

EKPSi põhikiri, mis on lisatud Euroopa
Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Liidu
lepingule protokollina ning moodustab
nende lahutamatu osa, määratleb
täpsemalt EKP ja liikmesriikide
keskpankade rolli ja ülesanded.

EKPS hõlmab ka nende ELi liikmesriikide
keskpanku, kes ei ole veel eurot
kasutusele võtnud kas seoses riikide
eristaatusega (Taani ja Ühendkuningriik)
või seetõttu, et nad ei täida veel euro
kasutuselevõtu kriteeriume. Need
keskpangad ei osale majandus- ja rahaliidu
põhitegevuses, nagu seda on euroala
rahapoliitika elluviimine. Seega täidab
EKPSis euroala keskpangandusega seotud
põhiülesandeid eurosüsteem. EKPS ja

eurosüsteem ei ole juriidilised isikud.
Eurosüsteemi juhivad EKP otsuseid
tegevad organid, s.o EKP nõukogu ja EKP
juhatus.

Seega eristab eurot riigi vääringust ja
EKPd riigi keskpangast nende riigiülene
staatus. Erinevalt võrreldavatest
keskpankadest, nagu USA Föderaalreserv
või Jaapani keskpank, mis on nende
riikide rahapoliitilised asutused, on EKP
keskasutus, mis määrab kindlaks
rahapoliitika kogu euroalal, kuhu 2011.
aasta 1. jaanuari seisuga kuulub 17
iseseisvat liikmesriiki.

Euroopa Liidu toimimise lepingu ja EKPSi
põhikirjaga on ette nähtud ka võimalus
kehtestada liidu teiseseid õigusakte
majandus- ja rahaliiduga seotud
valdkondades, et reguleerida kõiki liidu
aspekte, mida ei ole aluslepingutes
põhjalikult sätestatud, näiteks euro
pangatähtede ja müntide emiteerimisega
seotud küsimusi.

Euroga seotud küsimusi reguleerivad
järgmised Euroopa Liidu Nõukogu ja EKP
(kellele on antud õigusaktide väljaandmi-
se õigus aluslepingute ja EKPSi põhikirja-
ga) õigusaktid:
• nõukogu 17. juuni 1997. aasta määrus
(EÜ) nr 1103/97 teatavate euro
kasutuselevõtuga seotud sätete kohta;2

• nõukogu 3. mai 1998. aasta määrus (EÜ)
nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta;3

• nõukogu 1. detsembri 1998. aasta mää-
rus (EÜ) nr 2866/98 euro ja euro

kasutusele võtvate liikmesriikide väärin-
gute vaheliste ümberarvestuskursside
kohta;4

• nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrus
(EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse
euro võltsimise takistamiseks vajalikud
meetmed5 ja mille reguleerimisala on
laiendatud nõukogu 28. juuni 2001. aasta
määrusega (EÜ) nr 1339/2001
liikmesriikidele, kes ei ole eurot
kasutusele võtnud6;
• EKP 20. märtsi 2003. aasta otsus
EKP/2003/4 euro pangatähtede
nimiväärtuste, tehniliste kirjelduste,
reprodutseerimise, vahetamise ja
ringlusest kõrvaldamise kohta;
• EKP 6. detsembri 2001. aasta otsus
EKP/2001/15 euro pangatähtede
emiteerimise kohta;7

• EKP 8. novembri 2001. aasta otsus
EKP/2001/11 võltsingute seiresüsteemi
(VSS) kasutamise teatavate tingimuste
kohta.

1 Euroopa Liidu toimimise lepingu varasem nimetus oli Euroopa Ühenduse asutamisleping. Asutamisleping nimetati ümber ning seda muudeti 1. detsembril 2009

jõustunud Lissaboni lepinguga.
2 Muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2595/2000.
3 Viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 693/2008.
4 Viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 694/2008.
5 Muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 44/2009.
6 Muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2009.
7 Viimati muudetud otsusega EKP/2008/26.
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Lisa 2 – Fotopank
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Lisa 2 – Fotopank
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