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Νέα εθνική όψη των κερμάτων ευρώ που προορίζονται να τεθούν σε κυκλοφορία
(2010/C 137/12)

Εθνική όψη του νέου αναμνηστικού κέρματος των δύο ευρώ έκδοσης Βελγίου που προορίζεται να τεθεί σε
κυκλοφορία
Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται να τεθούν σε κυκλοφορία αποτελούν νόμιμο μέσο πληρωμής σε ολόκληρη τη
ζώνη του ευρώ. Η Επιτροπή δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων κερμάτων (1), με σκοπό να
πληροφορήσει όσους χειρίζονται κέρματα, καθώς και το ευρύ κοινό. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που εξέδωσε
εν προκειμένω το Συμβούλιο της 10ης Φεβρουαρίου 2009 (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 να τεθούν σε κυκλοφορία, να εκδώσουν αναμνηστικά κέρματα ευρώ προς κυκλοφορία, υπό τον όρο
ότι πρόκειται μόνο για κέρματα των δύο ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα
των υπόλοιπων κερμάτων των δύο ευρώ, αλλά η εθνική τους όψη παριστάνει ένα αναμνηστικό σχέδιο με υψηλή
συμβολική αξία, εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Χώρα έκδοσης: Βέλγιο
Αναμνηστικό θέμα: Βελγική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010
Περιγραφή του σχεδίου:
Το εσωτερικό μέρος του κέρματος απεικονίζει τον λογότυπο του αναμνηστικού θέματος, ήτοι στυλιζαρισμένη
εγγραφή που περιέχει τα γράμματα «EU» και «trio.be». Πάνω από το σχέδιο υπάρχει η επιγραφή «BELGIAN
PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010» και από κάτω η τρίγλωσση ένδειξη BELGIE BELGIQUE
BELGIEN. Επί του λογοτύπου εμφανίζονται αριστερά και δεξιά του έτους 2010 αντίστοιχα, το σήμα του νομι
σματοκοπείου και το διακριτικό σήμα του διευθυντή του νομισματοκοπείου (Commissaire des Monnaies).
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 άστρα της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός των κερμάτων της έκδοσης: 5 εκατομμύρια κέρματα
Ημερομηνία έκδοσης: Ιούνιος 2010.

(1) Βλ. ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, αναφορικά με τις εθνικές όψεις όλων των κερμάτων που εκδόθηκαν το 2002.
(2) Βλ. τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της 10ης Φεβρουαρίου 2009, και τη
σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις
εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52).
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