
A pénzforgalomban résztvevő euro-érmék új közös oldala

(2006/C 225/05)

A gazdasági és pénzügyminiszterek 1996 áprilisában Veronában tartott informális tanácsi ülésén elfoga-
dottaknak megfelelően az euro-érmék egy közös és egy nemzeti oldallal rendelkeznek.

Az első közös oldalak tervezésére európai szintű versenyt írtak ki, majd 1997. június 16-án az amsterdami
Európai Tanács kiválasztotta és közzétette a győztes sorozatot. Az érmék közös oldalainak fényképét és
rajzolatának rövid leírását közzétették a Hivatalos Lapban (1).

A Tanács 2005. június 7-én úgy határozott, hogy a 10, 20 és 50 euro-cent névértékű, valamint az 1 és 2
euro névértékű érmék közös oldalát, amely jelenleg a 2004-es, 15 tagról 25 tagra való bővítés előtti
Európai Uniót ábrázolja, célszerű módosítani annak érdekében, hogy a jövőben az Európai Unió vala-
mennyi tagállamát ábrázolja. A legkisebb névértékű érmék (az 1, 2 és 5 centes érmék) Európát a nagyvi-
lágban ábrázolják, ezért ezekre nincs kihatással az Unió bővülése.

Az új közös oldalakat 2007-től kell alkalmazni. Az eurót 2007-ben bevezető tagállamok csak az új közös
oldallal nyomott érméket fognak kibocsátani. Az eurót bevezető első új tagállam a Szlovén Köztársaság
lesz. Az euro-övezet jelenlegi tagországai is elkezdhetik 2007-től alkalmazni az új közös oldalt új érmék
kibocsátásakor, és legkésőbb 2008-ig mindenképpen át kell állniuk az új közös oldal használatára.

A rajzolatok leírása:

10 EURO CENT – 20 EURO CENT – 50 EURO CENT

A 10, 20 és 50 centes érmén az érme névértékét jelző szám a közös oldal jobb felén található. A szám alatt
vízszintesen helyezkedik el két sorban az „EURO CENT” felirat. A „CENT” szó nagyobb betűmérettel
szerepel, és a „C” kezdőbetű méretével kiemelkedik a többi betű közül. Az oldal bal alsó és bal felső részén
hat egyenes vonal fut függőlegesen E vonalakon 12 csillag ül, a vonalak végeihez közel. A vonalakat
középen és a felső zónában az európai földrészt ábrázoló rajz szakítja meg. A metszetkészítő nevének
kezdőbetűi – „LL” – a szám és az érme jobb széle között szerepelnek.
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(1) HL C 373., 2001.12.28., 1–30. o.



1 EURO – 2 EURO

Az 1 és 2 eurós érméken a névértéket jelző szám a közös oldal bal felén található. Az oldal jobb alsó és
jobb felső részén hat egyenes vonal fut függőlegesen. E vonalakon 12 csillag ül, a vonalak végeihez közel.
Az európai földrész a jobb oldalon látható. A rajz jobb fele a vonalakat megszakítva, ezek középső
szakasza felett helyezkedik el. Az „EURO” szó az érme jobb oldali részen vízszintesen olvasható. Az
„EURO” felirat „O” betűje alatt, az érme jobb oldali pereméhez közel a metszetkészítő nevének kezdőbetűi:
„LL” láthatók.
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