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Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb
(2012/C 10/02)

National side af den nye 2-euroerindringsmønt bestemt til at blive sat i omløb, udstedt af Tyskland
Euromønter i omløb har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede
offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye
euromønters design (1). I overensstemmelse med de relevante rådskonklusioner af 10. februar 2009 (2) kan
medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Fællesskabet, udstede et
vist antal erindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb, forudsat at der kun anvendes 2-euromønter.
Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den
nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning på nationalt eller europæisk plan.
Udstedende stat: Tyskland.
Anledningen til erindringsmønten: Bayern fra »Bundesländer«-møntserien.
Beskrivelse af designet:
Erindringsmønten »Bayern« er designet af Erich Ott og viser slottet Neuschwanstein set fra den mest kendte
side. Motivet svarer til den udsigt, der møder de besøgende, når de nærmer sig slottet fra østlig retning, med
portbygningen i forgrunden og de middelalderlige fæstnings- og pyntetårne. Bjergpanoramaet bag slottet
gengiver perfekt slottets beliggenhed på en klippe med udsigt over den romantiske Pöllatschlucht. Navnet
»BAYERN« forbinder det afbildede slot »Neuschwanstein« med delstaten. Møntmærket for den respektive
møntanstalt (A, D, F, G eller J) befinder sig i højre side af møntens centrale del og kunstnerens initialer i
venstre side af den centrale del.
I møntens ydre ring ses EU-flagets tolv stjerner. Mellem stjernerne ses nederst årstallet »2012« og øverst
angivelsen af udstedelseslandet »D«.
Antal udstedte mønter: 30 mio.
Udstedelsesdato: Januar 2012.

(1) Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.
(2) Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af
19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at
sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).
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