
Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro

(2007/C 110/06)

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

Obiegowe monety euro posiadają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. Komisja ogłasza
wszystkie nowe wzory monet euro (1) w celu poinformowania wszystkich podmiotów obracających mone-
tami w ramach swojej działalności oraz ogółu społeczeństwa. Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 8 grudnia
2003 r. (2), państwom członkowskim należącym do strefy euro oraz państwom, które zawarły układ mone-
tarny ze Wspólnotą przewidujący emisję obiegowych monet euro, przysługuje prawo do emisji pewnej ilości
pamiątkowych 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: Portugalia
Motyw: Prezydencja portugalska Rady Unii Europejskiej

Opis motywu: Wewnętrzna część rewersu monety przedstawia dąb korkowy (Quercus Suber). Pod gałę-
ziami, po lewej stronie, herb Portugalii, po prawej stronie słowo „POR TU GAL” zapisane w trzech linijkach.
W półkolu, wzdłuż dolnej krawędzi części wewnętrznej monety umieszczono adnotację „2007 PRESI-
DÊNCIA DO CONSELHO DA UE” wraz z podpisem artysty (I Vilar) po lewej stronie oraz znakiem mennicy
(INCM) tuż przy herbie. Zewnętrzny otok monety przedstawia dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Wielkość emisji: 2 miliony monet

Przybliżona data emisji: lipiec 2007 r.

Napis na krawędzi monety: proporcjonalnie rozmieszczone pięć herbów i siedem zamków.
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(1) Patrz Dz.U. C 373 z 28.12.2001, str. 1 zawierający odesłanie do wszystkich narodowych rewersów, które zostały wyemito-
wane 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 sposobu postępowania przy
zmianie wzorów narodowych rewersówmonet euro (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 38).


