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NOVI NACIONALNI MOTIVI NA TEČAJNIH EVRO KOVANCIH
(2004/C 243/05)

Nacionalna stran novih priložnostnih kovancev v obtoku za 2 evra, ki jih izdaja Luksemburg
Tečajni evro kovanci so zakonito plačilno sredstvo v celotnem evro območju. Z namenom, da bi informirala stranke, ki se poklicno ukvarjajo s kovanci, in širšo javnost, Komisija objavlja vse motive novih evro
kovancev (1). V skladu z zadevnimi sklepi Sveta z dne 8. decembra 2003 (2) lahko države članice izdajajo
določene količine priložnostnih evro kovancev pod pogojem, da država članica letno izda le en tovrstni
kovanec in da se uporabi kovanec z nominalno vrednostjo 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične
lastnosti kot običajni tečajni evro kovanci, nacionalna stran kovanca pa je opremljena s priložnostnim
motivom.
(1) Država članica: Luksemburg
(2) Priložnostni motiv: podoba in monogram Velikega vojvode Henrika
(3) Opis motiva: Na levi strani notranjega dela kovanca je upodobljena Njegova kraljeva visokost Veliki
vojvoda Henrika, ki gleda v desno, na desni strani pa je monogram Velikega vojvode Henrika (posebna
črka „H“ s krono na vrhu). Na desni strani monograma je 12 zvezdic, razporejenih v polkrog. Leto
2004, ki je omejeno z oznako kovnice in začetnicama graverja, in beseda LËTZEBUERG sta napisana v
krožni obliki na vrhu obroča. Besede „- HENRI - Grand-Duc de Luxembourg –“ so na dnu obroča.
(4) Obseg izdaje: največ 2,49 milijona kovancev
(5) Približen datum izdaje: 23. junij 2004.

(1) Glej UL C 373 z dne 28.12.2001, str. 1, v zvezi z vsemi nacionalnimi motivi, ki so bili izdani do sedaj.
(2) Glej sklepe Sveta za splošne zadeve z dne 8. decembra 2003 o spremembah nacionalnih motivov evro kovancev. Glej
tudi Priporočilo Komisije z dne 29. septembra 2003 o skupni praksi glede sprememb motivov nacionalnih motivov
tečajnih evro kovancev (UL L 264 z dne 15.10.2003, str. 38).
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