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Нова национална страна на разменни евромонети
(2012/C 10/02)

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, за да уведомява обществеността и всички работещи с монети лица (1). 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: Бавария (Bayern) от серията „Федерални провинции“ (Lander)
Описание на изображението:
Художник на възпоменателната монета „Bayern“ е Ерих От и върху нея е изобразен най-прочутият изглед от
замъка Neuschwanstein. Той е показан от Изток, така както го виждат посетителите, когато се изкачват към
него, с крепостната врата на преден план и средновековните му кули и куполи. Планинската панорама на
заден план се откроява добре, както и скалата, на която е стъпил замъкът, надвиснал над романтичния
пролом Pöllatschlucht. Надписът „BAYERN“ указва връзката между изображението на замъка Neuschwanstein и
провинцията. Знакът на съответния монетен двор (A, D, F, G или J) е разположен по средата, отдясно, във
вътрешния кръг на монетата, а инициалите на художника — по средата, отляво.
На външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на знамето на Европейския съюз. Между
звездите, в долната част, е посочена годината „2012“, а в горната част е посочена емитиращата държава с
буквата „D“.
Тираж: 30 милиона
Дата на емисията: януари 2012 г.

(1) Виж ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, издадени през 2002 г.
(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
евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).
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