26.1.2011.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse
(2011/C 24/04)

Valsts puse jaunajai 2 euro piemiņas monētai, kuru paredzēts laist apgrozībā un kuru emitē Vācija
Apgrozībai paredzētājām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā euro zonā. Komisija
publicē visus jauno euro monētu dizainus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta
ar monētām, un sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) euro
zonas dalībvalstīm un valstīm, kas ar Kopienu noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu
emisiju, ir atļauts emitēt euro piemiņas monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt
tikai monētas 2 euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā parastajām apgro
zībā esošajām 2 euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simbolisks
raksturs valsts vai Eiropas mērogā.
Emitentvalsts: Vācija
Piemiņas monētas motīvs: Ziemeļreina-Vestfālene (Nordrhein-Westfalen)
Dizaina apraksts:
Monētas dizainā redzama gotiskās arhitektūras pieminekļa Ķelnes katedrāles visa fasāde, īpaši uzsverot
dienvidu portāla skaisto veidolu. Zem ēkas aprisēm redzamais uzraksts NORDRHEIN-WESTFALEN norāda
uz attēlotās ēkas saistību ar pašu valsti. Monētas iekšējā daļā augšā pa labi redzama kaltuves zīme, proti,
burti “A”, “D”, “F”, “G” vai “J”, bet iekšējā daļā pa labi izvietoti mākslinieka Heinca Hojera (Heinz Hoyer)
iniciāļi.
Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas divpadsmit Eiropas Savienības karoga zvaigznes. Ārējā gredzena apak
špusē starp ES zvaigznēm izvietots gadskaitlis “2011”, bet augšpusē – norāde uz emitentvalsts nosaukumu
“D”.
Emisijas apjoms: 30 miljoni monētu
Emisijas datums: 2011. gada janvāris

(1) Lai iepazītos ar apgrozībā esošo euro monētu valsts pusēm, skat. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/
index_en.htm
(2) Sk. Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada
19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un
to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).
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