
Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2014/C 385/05)

W dniu 23 lipca 2014 r. Rada Unii Europejskiej uznała, że Republika Litewska spełnia warunki konieczne do przyjęcia 
euro z dniem 1 stycznia 2015 r. (1).

Od dnia 1 stycznia 2015 r. Republika Litewska będzie zatem emitować monety euro, z zastrzeżeniem zgody EBC co do 
wielkości emisji (zob. art. 128 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania podmio
tów obracających monetami w ramach swojej działalności, a także ogółu społeczeństwa, Komisja ogłasza wszystkie 
nowe wzory monet euro (2).
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Państwo emitujące: Republika Litewska

Data emisji: styczeń 2015 r.

Opis motywu

Na wszystkich nominałach widnieje godło Republiki Litewskiej. U dołu monety znajduje się nazwa państwa emitującego 
„LIETUVA”, a po lewej stronie znak mennicy. W prawej górnej części motywu umieszczono rok emisji „2015”.

Motywy poszczególnych nominałów różnią się elementami artystycznymi – liniami – znajdującymi się w tle gwiazd na 
dwóch z trzech motywów: na monetach o nominałach 1 i 2 euro linie położone są pionowo, a na monetach o nomina
łach 10, 20 i 50 centów – poziomo. Tło gwiazd w motywie monet o nominałach 1, 2 i 5 centów jest gładkie.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest 12 gwiazd flagi europejskiej.

Na krawędzi monety o nominale 2 euro widnieje napis „LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ *”, oznaczający słowa 
Wolność-Solidarność-Dobrobyt.

(1) Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. (Dz.U. L 228 z 31.7.2014, s. 29).
(2) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, Dz.U. C 254 z 20.10.2006, s. 6 oraz Dz.U. C 248 z 23.10.2007, s. 8 zawierające odniesienia do 

pozostałych monet euro.
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