
Nowa krajowa strona obiegowych monet euro

(2004/C 243/05)

Krajowa strona nowej, pamiątkowej, obiegowej monety o nominale 2 euro wydanej przez Luksemburg

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformo-
wania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności oraz ogółu społeczeństwa,
Komisja ogłasza wszystkie nowe projekty monet euro. (1) Zgodnie z odpowiednimi konkluzjami Rady z
dnia 8 grudnia 2003 r. (2) Państwom Członkowskim przysługuje prawo do wydawania pewnej ilości
pamiątkowych obiegowych monet euro, przy czym każde Państwo Członkowskie może wydać tylko jedną
taką monetę w ciągu roku i musi mieć ona nominał 2 euro. Monety te odpowiadają cechom technicznym
zwykłych obiegowych monet euro, lecz na ich krajowym rewersie znajduje się cecha pamiątkowa.

1. Państwo Członkowskie: Luksemburg

2. Cecha pamiątkowa: wizerunek i monogram Wielkiego Księcia Henryka

3. Opis wzoru: Po lewej stronie części wewnętrznej monety znajduje się wizerunek Jego Królewskiej
Wysokości Wielkiego Księcia Henryka patrzącego w prawo, a po prawej stronie – monogram Wiel-
kiego Księcia Henryka (specjalna litera „H” zwieńczona koroną). Po prawej stronie monogramu znajduje
się 12 gwiazd tworzących półkole. Rok 2004 otoczony znakiem mennicy i inicjałami grawera oraz
słowo LËTZEBUERG są wpisane koliście u góry pierścienia. Słowa „- HENRI - Grand-Duc de Luxem-
bourg -” znajdują się u dołu pierścienia.

4. Nakład: nie więcej, niż 2,49 mln monet

5. Przybliżona data wydania: 23 czerwca 2004 r.
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(1) Wszystkie strony krajowe wydane do chwili obecnej znajdują się w Dz.U. C 373 z 28.12.2001, str. 1.
(2) Patrz także: wnioski Rady do Spraw Ogólnych z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmian projektu krajowych stron

monet euro. Patrz również zalecenie Komisji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej praktyki w zakresie
zmian projektu krajowych rewersów obiegowych monet euro (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 38).


