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Az új, Luxemburg által kibocsátott kéteurós emlékérme nemzeti előlapja:

A pénzforgalomban részt vevő euróérme az egész eurótérségben törvényes fizetőeszköz. A pénzérmékkel
hivatásszerűen foglalkozók, valamint a nagyközönség tájékoztatása céljából a Bizottság minden új euró-
érme rajzolatát (1) közzéteszi. A Tanács 2003. december 8-i, ide vonatkozó következtetéseinek (2) megfe-
lelően a tagállamok részére és a Közösséggel a pénzforgalomban részt vevő euróérmék kibocsátásáról
monetáris együttműködést kötött országok részére engedélyezett, hogy bizonyos mennyiségű euró emlék-
érmét bocsássanak ki azzal a feltétellel, hogy az egyes tagállamok évente legfeljebb egy ilyen érmét bocsá-
tanak ki, és e célra a 2 eurós címletet használják. Ezek az érmék megfelelnek a forgalomban résztvevő
közönséges euróérmék technikai jellemzőinek, de a nemzeti előlapjukon egy emlékkép szerepel.

Kibocsátó állam: Luxemburg

Emlékkép: Henri nagyherceg 50. születésnapja, trónra lépésének 5. évfordulója és Adolf nagyherceg halá-
lának 100. évfordulója

A rajzolat adatszerű leírása: Az érme belső részének baloldalán őfelsége Henri nagyherceg jobbra néző
képmása látható, mely részben fedi Adolf korábbi nagyhercegnek a belső rész jobb oldalán látható
képmását. A képmások fölött félkörben a „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG” (luxemburgi nagyhercegek)
felirat olvasható. Az egyes képmások alatt a „HENRI * 1955 ADOLPHE + 1905” felirat olvasható. A képet
az érme szélén körben a „LËTZEBUERG” (Luxemburg) felirat betűi közé helyezett tizenkét csillag veszi
körül. Alul a „2005” kibocsátási év, mellette a pénzverő jele és egy S betű látható.

Kibocsátási mennyiség: maximum 2,8 millió érme

A kibocsátás körülbelüli időpontja: 2005. január
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(1) A 2002-ben kibocsátott összes pénzérme nemzeti előlapjával kapcsolatban lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1–30. o.
(2) Lásd az euróérmék nemzeti előlapja rajzolatának megváltoztatásáról szóló 2003. december 8-i, általános ügyek

tanácsi következtetéseket. Ugyancsak lásd a pénzforgalomban résztvevő euróérmék nemzeti előlapja rajzolatának a
módosításával kapcsolatos közös gyakorlatról szóló 2003. szeptember 29-i bizottsági ajánlást (HL L 264.,
2003.10.15., 38–39. o.).


