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Nová národní strana euromincí určených k oběhu
(2010/C 349/03)

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydané Lucemburskem
Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. Za účelem informo
vání široké veřejnosti a všech, kdo v rámci své profesní činnosti přicházejí do styku s mincemi, zveřejňuje
Komise vzory všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci
se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu se Společenstvím, na jejímž
základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené
k peněžnímu oběhu, jde-li pouze o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto pamětní mince mají stejné
technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní vzor, jenž má
z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.
Vydávající stát: Lucembursko
Pamětní motiv: výročí padesáti let ode dne, kdy velkovévodkyně Charlotte jmenovala svého syna Jeana
svým nástupcem (lieutenant-représentant).
Popis vzoru:
Na pravé straně vnitřní části mince je podobizna Jeho Královské Výsosti velkovévody Henriho dívajícího se
doleva, která překrývá podobizny velkovévody Jeana a velkovévodkyně Charlotte. Nad těmito třemi podobiznami je nápis „LËTZEBUERG“. Nahoře je uveden letopočet „2011“ a po jeho stranách značky mincovny
a mincmistra. Pod příslušnými podobiznami jsou uvedena jména Královských Výsostí.
Vnější obvod mince lemuje dvanáct hvězd evropské vlajky.
Objem vydávaných mincí: 1,4 milionu mincí
Datum vydání: leden 2011

(1) Všechny národní strany mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1–30.
(2) Viz závěry Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne
19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu
(Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52–55).
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