
Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro

(2007/C 76/02)

Narodowy rewers nowej, pamiątkowej, obiegowej monety o nominale 2 euro wyemitowanej przez Niemcy

Obiegowe monety euro posiadają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. Komisja ogłasza
wszystkie nowe wzory monet euro w celu poinformowania podmiotów obracających monetami w ramach
swojej działalności oraz ogółu społeczeństwa (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 8 grudnia 2003 r. (2),
państwom członkowskim należącym do strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny ze
Wspólnotą przewidujący emisję obiegowych monet euro, przysługuje prawo do emisji pewnej ilości pamiąt-
kowych, obiegowych monet euro, przy czym każde z tych państw może wyemitować tylko jedną taką
monetę w ciągu roku i musi ona mieć nominał 2 euro. Monety te posiadają parametry techniczne zwykłych
obiegowych monet euro, lecz na ich narodowym rewersie znajduje się okolicznościowy wzór.

Państwo emitujące: Niemcy

Motyw: Meklemburgia-Pomorze Przednie

Opis wzoru: Wewnętrzna część rewersu monety przedstawia zamek w Schwerinie. Poniżej wizerunku
zamku umieszczony jest napis „Mecklenburg-Vorpommern”, a u dołu wewnętrznej części rewersu widnieją
inicjały grawera „HH”. Powyżej wizerunku zamku widnieje jedna z liter — „A”, „D”, „F”, „G” lub „J” — będąca
znakiem mennicy. W górnej części zewnętrznego otoku monety dwanaście gwiazd tworzy półkole przedzie-
lone u szczytu oznaczeniem roku emisji „2007”. Napis „Bundesrepublik Deutschland” tworzy półkole w
dolnej części zewnętrznego otoku monety.

Wielkość emisji: 30 milionów monet.

Data emisji: 2 lutego 2007 r.

Napis na krawędzi monety: „Einigkeit und Recht und Freiheit” oraz orzeł będący godłem Republiki Fede-
ralnej Niemiec.
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(1) Wzory wszystkich narodowych rewersów, które zostały wyemitowane w 2002 r., zamieszczono w Dz.U. C 373 z
28.12.2001, str. 1.

(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 sposobu postępowania przy
zmianie wzorów narodowych rewersówmonet euro (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 38).


