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Нова национална страна на разменни евромонети
(2011/C 24/04)

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета от 2 EUR, емитирана от Германия
Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на
проектите на всички нови монети (1), за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица. В
съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2), държавите-членки от еврозоната и
страните, сключили парично споразумение с Общността относно емитирането на евромонети, имат правото
да емитират възпоменателни разменни евромонети, при известни условия, сред които e да използват за това
единствено монетата с номинал от 2 EUR. Тези монети имат характеристиките на обикновените разменни
монети от 2 EUR, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразено символично
значение за отделната страна или за Европа като цяло.
Емитираща държава: Германия
Тема: Nordrhein-Westfalen (Северен Рейн-Вестфалия)
Описание на изображението:
Изображението представя катедралата в Кьолн в цялото ѝ величие на шедьовър на готическата архитектура,
като ударението е поставено върху изящната южна порта. Името NORDRHEIN-WESTFALEN, точно под
катедралата, свързва изображението с това на областта. Знакът на монетния двор, посочен с една от
буквите A, D, F, G или J, е в горната дясна част на вътрешния кръг на монетата, а инициалите на
художника Heinz Hoyer — по средата отдясно.
На външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на знамето на Европейския съюз. Между
звездите, в долната част, е посочена годината „2011“, а в горната част е посочена емитиращата държава с
буквата „D“.
Обем на емисията: 30 милиона
Дата на емисията: януари 2011 г.

(1) Описание на останалите национални страни на разменните евро монети е на разположение на адрес: http://ec.europa.
eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm
(2) Виж заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 година и препоръката на
Комисията от 19 декември 2008 година относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евро
монети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).
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