
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 566/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. dotyczącego zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 975/98 w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro 

przeznaczonych do obiegu 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 29 czerwca 2012 r.) 

1. Strona 9, art. 1, tekst odnoszący się do art. 1g: 

zamiast: „Artykuł 1g 

Emitujące państwa członkowskie aktualizują również swoje strony narodowe zwykłych monet, aby 
zastosować się w pełni do niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 20 czerwca 2062 r.”, 

powinno być: „Artykuł 1g 

Emitujące państwa członkowskie aktualizują również swoje strony narodowe zwykłych monet, aby 
zastosować się w pełni do niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 20 lipca 2062 r.”. 

2. Strona 10, art. 1, tekst odnoszący się do art. 1j: 

zamiast: „Artykuł 1j 

Art. 1c, 1d, 1e oraz art. 1h ust. 2: 

a) nie obowiązują w odniesieniu do monet obiegowych wyemitowanych lub wyprodukowanych przed 
dniem 19 czerwca 2012 r.; 

b) nie obowiązują w okresie przejściowym kończącym się dnia 20 czerwca 2062 r. w odniesieniu do 
wzorów legalnie stosowanych na monetach obiegowych w dniu 19 czerwca 2012 r. Monety 
obiegowe, które zostały wyemitowane lub wyprodukowane w okresie przejściowym, mogą 
pozostać prawnym środkiem płatniczym bez ograniczeń czasowych.”, 

powinno być: „Artykuł 1j 

Art. 1c, 1d, 1e oraz art. 1h ust. 2: 

a) nie obowiązują w odniesieniu do monet obiegowych wyemitowanych lub wyprodukowanych przed 
dniem 19 lipca 2012 r.; 

b) nie obowiązują w okresie przejściowym kończącym się dnia 20 lipca 2062 r. w odniesieniu do 
wzorów legalnie stosowanych na monetach obiegowych w dniu 19 lipca 2012 r. Monety obie
gowe, które zostały wyemitowane lub wyprodukowane w okresie przejściowym, mogą pozostać 
prawnym środkiem płatniczym bez ograniczeń czasowych.”.
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