
Nowe narodowe rewersy obiegowych monet euro

(2007/C 248/08)

W dniu 10 lipca 2007 r. Rada Unii Europejskiej uznała, że Republika Malty spełnia warunki konieczne do
przyjęcia euro z dniem 1 stycznia 2008 r. (1)

Od dnia 1 stycznia 2008 r. Republika Malty będzie zatem emitować monety euro, z zastrzeżeniem zgody
Europejskiego Banku Centralnego co do wielkości emisji (patrz art. 106 ust. 2 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską).

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformo-
wania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, a także ogółu społeczeństwa,
Komisja ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro. (2)

Monety o nominałach 10, 20 i 50 centów oraz monety o nominałach 1 i 2 euro zostaną wyemitowane
przez Republikę Malty z nowymi wspólnymi awersami. (3) Monety o najmniejszych nominałach (1, 2 i
5 centów) zostaną wyemitowane z oryginalnymi wspólnymi awersami, gdyż wspólne awersy dla tych nomi-
nałów nie zostały zmienione.

Państwo emitujące: Republika Malty

Początek emisji: styczeń 2008 r.

Opis wzorów:

1 EURO CENT — 2 EURO CENT — 5 EURO CENT

Pośrodku wewnętrznej części monet na tle horyzontalnego, dekoracyjnego pasa przedstawiono ołtarz
prehistorycznej świątyni Imnajdra. Poniżej ołtarza wygrawerowano nazwę kraju (MALTA) oraz rok emisji
(2008). Z prawej strony poniżej dekoracyjnego pasa umieszczono inicjały grawera (NGB). Motyw i napisy są
otoczone przez dwanaście gwiazd flagi europejskiej.
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(1) Decyzja Rady 2007/503/WE z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty
przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. (Dz.U. L 186 z 18.7.2007, str. 32).

(2) Patrz Dz.U. C 373 z 28.12.2001, str. 1 orazDz.U. C 254 z 20.10.2006, str. 6, zawierające odniesienia do pozostałych
monet euro.

(3) Patrz Dz.U. C 225 z 19.9.2006, str. 7.



10 EURO CENT — 20 EURO CENT — 50 EURO CENT

Pośrodku wewnętrznej części monet przedstawiono godło Malty. U góry, w formie przerwanego półkola
wygrawerowano z lewej strony godła nazwę kraju (MALTA), a z prawej rok emisji (2008). Motyw i napisy
są otoczone przez pierścień koncentrycznych kręgów, na którym umieszczono dwanaście gwiazd flagi euro-
pejskiej.

1 EURO — 2 EURO

Wewnętrzna część monety przedstawia na tle pionowych pasów krzyż maltański o ośmiu krańcach. Między
sześcioma górnymi krańcami krzyża wygrawerowane są poszczególne litery słowa MALTA, a pomiędzy
dwoma dolnymi krańcami wygrawerowany został rok emisji 2008. Na zewnętrznym otoku monety umie-
szczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Napis na krawędzi monety o nominale 2 EUR: 2 ★★, sześciokrotnie powtórzony, skierowany na przemian
w stronę awersu i rewersu, przy czym symbolizuje krzyż maltański o ośmiu krańcach.
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