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NOV MOTIV NA NACIONALNI STRANI TEČAJNIH EUROKOVANCEV
(2006/C 53/03)

Motiv na nacionalni strani novega priložnostnega tečajnega kovancu za 2 EUR, ki ga izda Belgija
Tečajni eurokovanci so zakonito plačilno sredstvo v celotnem euroobmočju. Komisija objavlja vse nove
motive eurokovancev (1) z namenom, da bi seznanila vse, ki se poklicno ukvarjajo s kovanci, in širšo
javnost. V skladu s sklepi Sveta z dne 8. decembra 2003 (2) lahko države članice in države, ki so s Skupnostjo sklenile monetarni sporazum o izdaji tečajnih eurokovancev, izdajo določene količine priložnostnih
eurokovancev, pod pogojem, da država letno izda največ en nov motiv kovanca in da se uporabi samo
kovanec v apoenu 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot običajni tečajni eurokovanci,
nacionalna hrbtna stran kovanca pa je opremljena s priložnostnim motivom.
Država izdajateljica: Belgija
Priložnostni motiv: Atomium
Opis motiva: V jedru kovanca je prikazan „Atomium“. Začetnici graverja „LL“ sta prikazani v spodnjem
delu jedra, desno od Atomiuma. Ob robu jedra sta dve oznaki kovnice, ena na levi strani in druga na desni
strani spodnje krogle Atomiuma. Na kolobarju je dvanajst zvezd, ki obkrožajo motiv. Na vrhu kovanca je
med dvema zvezdama monogram „B“, na dnu kroga zvezd pa je med dvema zvezdama letnica kovanja
„2006“.
Obseg izdaje: 5 milijonov kovancev
Predvideno obdobje izdaje: april 2006
Napis na obodu: 2 **, šest nizov, obrnjenih izmenično navzgor in navzdol.

(1) Glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1–30, v zvezi z vsemi motivi na nacionalnih straneh, ki so bili izdani leta 2002.
(2) Glej sklepe Sveta za splošne zadeve z dne 8. decembra 2003 o spremembah motivov na nacionalnih straneh eurokovancev. Glej tudi Priporočilo Komisije z dne 29. septembra 2003 o skupni praksi glede sprememb motivov na nacionalnih sprednjih straneh tečajnih eurokovancev (UL L 264, 15.10.2003, str. 38–39).
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