
Nowe wspólne awersy obiegowych monet euro

(2006/C 225/05)

Jak uzgodniono na nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów Gospodarki i Finansów w Weronie w
kwietniu 1996 r. monety euro mają wspólny awers i narodowy rewers.

W celu wybrania wzorów pierwszych wspólnych awersów zorganizowany został konkurs na poziomie
europejskim, a dnia 16 czerwca 1997 r. Rada Europejska w Amsterdamie wybrała zwycięzców i opubli-
kowała zwycięską serię wzorów. Zdjęcia wspólnych awersów oraz zwięzły opis wzorów zostały opubliko-
wane w Dzienniku Urzędowym (1).

W dniu 7 czerwca 2005 r. Rada podjęła decyzję o zmianie wspólnych awersów monet 10, 20 i 50 cento-
wych, które obecnie przedstawiają Unię Europejską sprzed jej rozszerzenia w 2004 r. z 15 do 25 państw
członkowskich, tak aby w przyszłości przedstawione były wszystkie państwa członkowskie. Wspólne
awersy monet o najmniejszych nominałach (1, 2 i 5 centów) przedstawiają Europę w świecie i rozszerzenie
Unii Europejskiej nie ma na nie wpływu.

Nowe wspólne awersy będą stosowane od 2007 r. Państwa członkowskie, które przyjmą walutę euro
począwszy od 2007 r. będą emitować wyłącznie monety euro z nowymi wspólnymi awersami. Republika
Słowenii będzie pierwszym takim nowym państwem członkowskim. Począwszy od 2007 r. państwa człon-
kowskie należące obecnie do strefy euro będą mogły przyjąć nowe wspólne awersy dla nowo wyemitowa-
nych monet, a w każdym przypadku najpóźniej od 2008 r. przejdą na nowy wspólny awers.

Opis wzoru:

10 EURO CENT — 20 EURO CENT — 50 EURO CENT

Na monetach o nominałach 10, 20 i 50 centów liczba przedstawiająca wartość monety znajduje się z
prawej strony wspólnego awersu. Poziomo pod liczbą znajdują się umieszczone jeden pod drugim wyrazy
„EURO CENT”. Wyraz „CENT” napisany jest większymi drukowanymi literami z największą literą „C”. Sześć
pionowych linii prostych łączących krawędzie monety umieszczonych jest z lewej strony awersu. Na
liniach narysowanych jest 12 gwiazd, po jednej na każdym końcu linii. W części górnej i środkowej linii
umieszczono rysunek kontynentu europejskiego. Inicjały grawera „LL” znajdują się z prawej strony,
pomiędzy liczbą a krawędzią monety.
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(1) Dz.U. C 373 z 28.12.2001, str. 1-30.



1 EURO — 2 EURO

Na monetach o nominałach 1 i 2 euro liczba przedstawiająca wartość monety znajduje się z lewej strony
wspólnego awersu. Sześć pionowych linii prostych łączących krawędzie monety umieszczonych jest z
prawej strony awersu. Na liniach narysowanych jest 12 gwiazd, po jednej na każdym końcu linii. Z prawej
strony awersu znajduje się rysunek kontynentu europejskiego. Prawa część tego rysunku nałożona jest na
środkową część linii. Wyraz „EURO” nałożony jest poziomo w środkowej części prawej strony awersu.
Inicjały grawera „LL” umieszczone są pod literą „O” wyrazu „EURO”, blisko prawej strony krawędzi
monety.
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