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GRAFINIAI EUROPOS SĄJUNGOS EMBLEMOS (VĖLIAVOS) STANDARTAI
1. Simbolių apibūdinimas: mėlyno dangaus fone – ratu sudėta dvylika auksinių žvaigždžių, simbolizuojančių
Europos tautų sąjungą. Žvaigždžių skaičius yra fiksuotas: dvylika yra tobulumo ir vienovės simbolis.

2. Apibūdinimas pagal heraldiką: mėlyname fone – dvylikos auksinių žvaigždžių, kurių kampai nesiliečia, ratas.
3. Geometrinis apibūdinimas: emblema yra mėlynas stačiakampis, kurio ilgis yra lygus 1,5 jo pločio. Dvylika
auksinių žvaigždžių, išsidėsčiusių lygiais intervalais, sudaro menamą apskritimą, kurio centras yra stačiakampio
įstrižainių susikirtimo taškas. Apskritimo spindulys lygus vienai trečiajai emblemos pločio. Visos žvaigždės turi penkis
kampus, išsidėsčiusius menamame apskritime, kurio spindulys lygus vienai aštuonioliktajai vėliavos pločio. Visos
žvaigždės išdėstytos vertikaliai, t. y. viena viršūnė yra viršuje, o dvi – tiesėje, sudarančioje statų kampą su stiebu.
Apskritimas sudaromas taip, kad žvaigždės atitiktų valandų padėtį laikrodžio ciferblate. Žvaigždžių skaičius
nekintamas.

4. Nustatytos spalvos:
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4.1. emblemoje naudojamos šios spalvos: mėlyna (PANTONE REFLEX BLUE) stačiakampio fonui. Žvaigždžių
spalva – geltona (PANTONE YELLOW). Tarptautinė PANTONE paletė plačiai žinoma ir lengvai prieinama net
neprofesionalams;

4.2. keturių spalvų derinys: naudojant keturių spalvų derinį dviejų standartinių spalvų naudoti negalima. Keturių
spalvų derinyje dvi standartinės spalvos atkuriamos, naudojant keturias spalvas iš keturių spalvų derinio. PANTONE
YELLOW spalva išgaunama naudojant 100 proc. „Process Yellow“. Sumaišius 100 proc. „Process Cyan“ ir 80 proc.
„Process Magenta“ gaunama PANTONE REFLEX BLUE spalva;
4.3. internete ir tinklalapio paletėje PANTONE REFLEX BLUE atitinka interneto paletės spalvą RGB:0/0/153
(šešioliktainėje sistemoje: 000099), o PANTONE YELLOW – RGB:255/204/0 (šešioliktainėje sistemoje: FFCC00).
5. Monochromatinis (nespalvotas) reprodukcijos procesas:
5.1. kai naudojama tik juoda spalva, stačiakampio kontūrai turi būti pažymėti juodai, o žvaigždės turi būti
atspaustos juodai baltame fone;

5.2. kai naudojama tik mėlyna spalva (PANTONE REFLEX BLUE), visas fonas 100 proc. paliekamas mėlynas,
o visos žvaigždės atgaminamos spausdinant negatyvu baltai.
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6. Reprodukcija ant spalvoto pagrindo: jeigu neįmanoma išvengti spalvoto pagrindo, apveskite aplink
stačiakampį baltą liniją, kurios plotis sudaro 1/25 stačiakampio aukščio.
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