
NOWY NARODOWY REWERS OBIEGOWYCH MONET EURO

(2005/C 283/07)

Narodowy rewers nowej, okolicznościowej obiegowej monety o nominale 2 euro wydanej przez Państwo Watykańskie

Obiegowe monety euro posiadają status prawnego środka płatniczego na terenie całej strefy euro. W celu
poinformowania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności oraz ogółu społeczeń-
stwa Komisja ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 8 grudnia
2003 r. (2) Państwom Członkowskim oraz państwom, które zawarły układ monetarny ze Wspólnotą prze-
widujący emisję obiegowych monet euro, przysługuje prawo do wydawania pewnej ilości okolicznościo-
wych obiegowych monet euro, przy czym każde z tych państw może wydać tylko jedną taką monetę w
ciągu roku i może ona mieć jedynie nominał 2 euro. Monety te posiadają cechy techniczne zwykłych obie-
gowych monet euro, lecz na ich narodowym rewersie znajduje się wzór okolicznościowy.

Państwo emitujące: Państwo Watykańskie

Temat rocznicy: XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii w sierpniu 2005 r.

Opis wzoru: Wewnętrzna część rewersu monety przedstawia katedrę w Kolonii z gwiazdą betlejemską w
górnej części obrazu. Napis „XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU” układa się w kształt
zbliżony do półkola wzdłuż górnej krawędzi wewnętrznej części monety, przerwany przez ogon gwiazdy i
jedną z iglic wieży katedry. Dwanaście gwiazd tworzących kształt zbliżony do półkola widnieje w górnej
części zewnętrznego otoku monety. Na górze na zewnętrznym otoku monety pomiędzy gwiazdy wsta-
wione są rok emisji (2005) i symbol mennicy — „R”. W dolnej części zewnętrznego otoku monety umiesz-
czono tworzący półkole napis „CITTA' DEL VATICANO”.

Nakład: 100 tysięcy monet

Przybliżona data emisji: grudzień 2005 r.

Napis na brzegu monety: 2*, sześciokrotnie powtórzone, na przemian ku górze i w dół
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(1) Patrz Dz.U. C 373 z 28.12.2001, str. 1-30 zawierający odniesienie do wszystkich narodowych rewersów, które
zostały wyemitowane w 2002 r.

(2) Patrz konkluzje Rady ds. Ogólnych z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmian we wzorach narodowych rewersów
monet euro. Patrz także zalecenie Komisji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie powszechnego postępowania przy
zmianie wzorów narodowych rewersów monet euro (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 38-39).


