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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νέα εθνική όψη των κερμάτων ευρώ που θα τεθούν σε κυκλοφορία
(2008/C 21/09)

Εθνική όψη του νέου αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ που εκδίδεται από το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και προορίζεται για κυκλοφορία
Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία έχουν την ιδιότητα νομίμου χρήματος σε ολόκληρη τη ζώνη
του ευρώ. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί όλα τα νέα σχέδια κερμάτων (1), με σκοπό να πληροφορήσει όσους χειρίζονται
κέρματα στο πλαίσιο της εργασίας τους, καθώς και το ευρύτερο κοινό. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του
Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της ζώνης ευρώ και στις χώρες που έχουν
συνάψει με την Κοινότητα νομισματική συμφωνία για την έκδοση κερμάτων ευρώ τα οποία προορίζονται για
κυκλοφορία να εκδώσουν ορισμένο αριθμό αναμνηστικών κερμάτων ευρώ προς κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι μόνο
ένα νέο κέρμα το πολύ εκδίδεται ετησίως από κάθε χώρα και ότι πρόκειται μόνο για κέρματα των 2 ευρώ. Αυτά τα
κέρματα παρουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κανονικών κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, φέρουν όμως ένα αναμνηστικό σχέδιο στην εθνική εμπρόσθια όψη.
Κράτος έκδοσης: Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
Αναμνηστικό θέμα: Ο Μέγας Δούκας Ερρίκος και η επίσημη κατοικία του, το «Château de Berg»
Περιγραφή του σχεδίου: Το εσωτερικό μέρος του κέρματος περιλαμβάνει, αριστερά σε πρώτο πλάνο, ομοίωμα
της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητος του Μεγάλου Δουκός Ερρίκου ατενίζοντας προς τα δεξιά και, δεξιά στο φόντο,
εικόνα του «Château de Berg». Στο επάνω μέρος του σχεδίου, εκατέρωθεν της χρονολογίας 2008, απεικονίζονται
το σήμα του νομισματοκοπείου και το σήμα του χαρακτικού εργαστηρίου. Στο κάτω μέρος του σχεδίου εμφανίζεται το όνομα της εκδίδουσας χώρας «LËTZEBUERG».
Ο εξωτερικός δακτύλιος του κέρματος απεικονίζει τα δώδεκα άστρα της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός εκδιδόμενων κερμάτων: 1,3 εκατομμύρια κέρματα
Πιθανή ημερομηνία έκδοσης: τέλη Ιανουαρίου 2008
Στη στεφάνη: 2 ★★, επαναλαμβανόμενο έξι φορές, εναλλάξ όρθιο και ανεστραμμένο.

(1) Βλέπε ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1 αναφορικά με όλες τις εθνικές όψεις που εκδόθηκαν το 2002.
(2) Βλέπε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2003 για τις αλλαγές στο σχέδιο των εθνικών
όψεων των κερμάτων ευρώ. Βλέπε επίσης τη σύσταση της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τον καθορισμό
κοινής πρακτικής για τις αλλαγές στα σχέδια των εθνικών εμπρόσθιων όψεων των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 264 της 15.10.2003, σ. 38).
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