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Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp
(2015/C 357/03)

Nationell sida på det nya minnesmynt med valören 2 euro som är avsett att sättas i omlopp och som utges av Litauen
Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar
mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med
rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett mone
tärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp,
förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tek
niska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileums
motiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.
Utgivande land: Litauen
Tema: Det litauiska språket
Beskrivning: Motivet är ordet ”AČIŪ” (TACK) – ett av de vackraste orden i det litauiska språket. Ett specifikt litauiskt
typsnitt – särskilt framtaget baserat på typsnittet Latin för hundraårsjubileet av återinrättandet av den litauiska pressen–
för att bättre matcha de bokstavskombinationer som är vanligast i det litauiska språket, används i projektet. Alla bokstä
ver i det litauiska språket återfinns i bakgrunden av ordet ”AČIŪ”, presenterade i ett taggmoln. Längst ner återfinns det
utgivande landets namn ”LIETUVA” och under namnet återfinns årtalet ”2015”. I nedre högra hörnet, under ordet
”AČIŪ”, återfinns myntmärket för det litauiska myntverket.
I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.
Myntupplaga: 1 000 000
Utgivning: December 2015

(1) Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1, för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.
(2) Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av
den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt
avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).

