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

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 wzory monet euro (1). Zgodnie z odpowiednimi konkluzjami Rady z dnia
8 grudnia 2003 r. (2) Państwom Członkowskim oraz państwom, które zawarły układ monetarny ze
Wspólnotą, przewidujący emisję obiegowych monet euro, przysługuje prawo do wydawania pewnej ilości
pamiątkowych obiegowych monet euro, przy czym każde z tych państw może wydać tylko jedną taką
monetę w ciągu roku i musi ona mieć nominał 2 euro. Monety te posiadają cechy techniczne charakerys-
tyczne dla zwykłych obiegowych monet euro, przy czym na ich krajowym rewersie znajduje się wzór
pamiątkowy.

Państwo wydające: Austria

Temat rocznicy: 50-ta rocznica Austriackiego Traktatu Państwowego

Opis wzoru: Dookoła zewnętrznego otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd Unii Europej-
skiej. W części wewnętrznej znajduje się reprodukcja podpisów i pieczęci z ostatniej strony Austriackiego
Traktatu Państwowego, podpisanego w maju 1955 r. przez ministrów spraw zagranicznych i ambasadorów
Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii, USA i Francji oraz ówczesnego austriackiego Ministra Spraw
Zewnętrznych, Leopolda Figla; nad pieczęciami wzdłuż górnej krawędzi wewnętrznej części monety
biegnie napis „50 JAHRE STAATSVERTRAG”, tworzący kształ zbliżony do półkola, przekrzywionego nieco
w prawą stronę. W lewym dolnym roku znajduje się rok tłoczenia: 2005. Widniejące w tle części
wewnętrznej pionowe paski stanowią heraldyczne przedstawienie austriackich kolorów narodowych (czer-
wony-biały-czerwony).

Nakład: nie więcej niż 7 mln monet

Przybliżona data wydania: od dnia 11 maja 2005 r.
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(1) Wszystkie krajowe strony monet wydane w 2002 r. można znaleźć w Dz.U. C 373 z 28.12.2001, str. 1-30.
(2) Patrz konkluzje Rady ds. Ogólnych z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmian wzorów krajowych stron monet euro.

Patrz również zalecenie Komisji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej praktyki w zakresie zmian wzoru
krajowych rewersów obiegowych monet euro (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 38-39).


