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Νέες εθνικές όψεις των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
(2007/C 65/04)
Εθνικές όψεις αναμνηστικών κερμάτων 2 ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία θα εκδοθούν από τα
κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ επ' ευκαιρία του εορτασμού της 50ής επετείου της υπογραφής της Συνθήκης
της Ρώμης
Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία έχουν την ιδιότητα νομίμου χρήματος σε ολόκληρη τη ζώνη
του ευρώ. Η Επιτροπή, με σκοπό να πληροφορήσει όσους χειρίζονται κέρματα στο πλαίσιο της εργασίας τους,
καθώς και το ευρύτερο κοινό, δημοσιοποιεί όλα τα νέα σχέδια κερμάτων ευρώ (1). Σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της ζώνης ευρώ και στις
χώρες που έχουν συνάψει με την Κοινότητα νομισματική συμφωνία για την έκδοση κερμάτων ευρώ τα οποία προορίζονται για κυκλοφορία να εκδώσουν ορισμένο αριθμό αναμνηστικών κερμάτων ευρώ προς κυκλοφορία, υπό τον
όρο ότι μόνο ένα νέο κέρμα εκδίδεται το πολύ από κάθε χώρα και για κάθε έτος, και ότι χρησιμοποιούνται μόνον
κέρματα των 2 ευρώ προς τον σκοπό αυτόν. Ωστόσο, λόγω της συμβολικής σημασίας της επετείου αυτής και
σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2006 (3), τα κράτη μέλη δύνανται, κατ' εξαίρεση, να εκδώσουν το παρόν αναμνηστικό κέρμα επιπλέον του αναμνηστικού κέρματος των δύο ευρώ που ενδεχομένως θα θελήσουν να εκδώσουν το 2007. Τα αναμνηστικά κέρματα παρουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
κανονικών κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, φέρουν όμως ένα αναμνηστικό σχέδιο στην εθνική
όψη.
Επ' ευκαιρία της 50ής επετείου της υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης, οι υπουργοί της Ευρωομάδας έλαβαν
την απόφαση να εκδοθεί από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ με ένα κοινό
σχέδιο στην εθνική όψη. Η επιλογή του σχεδίου οργανώθηκε από κοινού από τα εθνικά νομισματοκοπεία.
Εκδίδοντα κράτη μέλη: Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω
Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Φινλανδία.
Αναμνηστικό θέμα: 50ή επέτειος της υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης.
Περιγραφή του σχεδίου: Το κέντρο του κέρματος δείχνει τη Συνθήκη που υπογράφηκε από τα έξι ιδρυτικά
κράτη μέλη πάνω σε φόντο που παραπέμπει στο λιθόστρωτο που σχεδίασε ο Μιχαήλ-Άγγελος για την Piazza del
Campidoglio στη Ρώμη, όπου υπογράφηκε η Συνθήκη στις 25 Μαρτίου 1957. Η μετάφραση της λέξης «Ευρώπη»
εμφανίζεται πάνω από το βιβλίο. Η μετάφραση της φράσης «Συνθήκη της Ρώμης 50 χρόνια» αποτυπώνεται πάνω
από το σχέδιο. Το έτος 2007 και το εθνικό όνομα της εκδίδουσας χώρας αποτυπώνονται κάτω από το σχέδιο. Τα
δώδεκα άστρα της ευρωπαϊκής σημαίας εμφανίζονται στον εξωτερικό δακτύλιο.
Πιθανή ημερομηνία έκδοσης: 25 Μαρτίου 2007

Βέλγιο
Λεζάντες: PACTVM
BELGIQUE–BELGIE–BELGIEN

ROMANVM/QVINQVAGENARIVM/EUROPAE/

Σήμα νομισματοκοπείου: Τα διακριτικά του διευθυντή του νομισματοκοπείου και
το σήμα του νομισματοκοπείου εμφανίζονται αντίστοιχα στα αριστερά και στα δεξιά
της χρονολογίας.
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 5 εκατ.
Στη στεφάνη: 2 ★★, επαναλαμβανόμενο έξι φορές εναλλάξ, μία φορά με αυτή
τη διάταξη και μία φορά ανεστραμμένα.

(1) Βλ. ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1 αναφορικά με όλες τις εθνικές όψεις που εκδόθηκαν το 2002.
(2) Βλ. συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2003, για τις αλλαγές στο σχέδιο των εθνικών όψεων
των κερμάτων ευρώ. Βλ. επίσης τη σύσταση της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τον καθορισμό κοινής
πρακτικής για τις αλλαγές στα σχέδια των εθνικών εμπρόσθιων όψεων των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
(ΕΕ L 264 της 15.10.2003, σ. 38).
(3) Βλ. συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 17ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την έκδοση αναμνηστικού
κέρματος των 2 ευρώ επ' ευκαιρία της 50ής επετείου της υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης.
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Γερμανία
Λεζάντες: RÖMISCHE
DEUTSCHLAND

VERTRÄGE/50

JAHRE/EUROPA/BUNDESREPUBLIK

Σήμα νομισματοκοπείου: Το σήμα του νομισματοκοπείου (A, D, F, G ή J) εμφανίζεται στα δεξιά της χρονολογίας.
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 30 εκατ.
Στη στεφάνη: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT και το σήμα του
ομοσπονδιακού αετού.

Ιρλανδία

Λεζάντες: conradh na róımhe/50 blıaın/an eoraıp/éıre
Σήμα νομισματοκοπείου: Κανένα
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 4,82 εκατ.
Στη στεφάνη: 2 ★★, επαναλαμβανόμενο έξι φορές εναλλάξ, μία φορά με αυτή
τη διάταξη και μία φορά ανεστραμμένα.

Ελλάδα
Λεζάντες: ΣΥΝΘΗΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΗΣ

ΡΩΜΗΣ/50

XPONIA/EYPΩΠΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Σήμα νομισματοκοπείου: Το σήμα του νομισματοκοπείου εμφανίζεται στα δεξιά
του σχεδίου.
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 4 εκατ.
Στη στεφάνη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ★

Ισπανία
Λεζάντες: TRATADO DE ROMA/50 AÑOS/EUROPA/ESPAÑA
Σήμα νομισματοκοπείου: Το σήμα του νομισματοκοπείου εμφανίζεται χαμηλά
στα δεξιά του σχεδίου.
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 8 εκατ.
Στη στεφάνη: 2 ★★, επαναλαμβανόμενο έξι φορές εναλλάξ, μία φορά με αυτή
τη διάταξη και μία φορά ανεστραμμένα.

Γαλλία
Λεζάντες: TRAITÉ DE ROME/50 ANS/EUROPE/RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Σήμα νομισματοκοπείου: Το σήμα του νομισματοκοπείου και τα διακριτικά του
χαράκτη εμφανίζονται αντίστοιχα στα αριστερά και στα δεξιά της χρονολογίας.
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 9,4 εκατ.
Στη στεφάνη: 2 ★★, επαναλαμβανόμενο έξι φορές εναλλάξ, μία φορά με αυτή
τη διάταξη και μία φορά ανεστραμμένα.
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Ιταλία
Λεζάντες: TRATTATI DI ROMA/50o ANNIVERSARIO/EUROPA/REPUBBLICA
ITALIANA
Σήμα νομισματοκοπείου: Το σήμα του νομισματοκοπείου «R» εμφανίζεται
χαμηλά στα δεξιά του σχεδίου.
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 5 εκατ.
Στη στεφάνη: 2 ★, επαναλαμβανόμενο έξι φορές εναλλάξ, μία φορά με αυτή τη
διάταξη και μία φορά ανεστραμμένα.

Λουξεμβούργο
Λεζάντες: TRAITÉ DE ROME/50 ANS/EUROPE/LËTZEBUERG
Σήμα νομισματοκοπείου: Η προτομή της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητος του
Μεγάλου Δουκός Ερρίκου, υπερτίθεται ως λανθάνουσα εικόνα στα αριστερά του
σχεδίου. Το σήμα του νομισματοκοπείου και τα διακριτικά του χαράκτη εμφανίζονται αντίστοιχα στα αριστερά και στα δεξιά της χρονολογίας.
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 2,1 εκατ.
Στη στεφάνη: 2 ★★, επαναλαμβανόμενο έξι φορές εναλλάξ, μία φορά με αυτή
τη διάταξη και μία φορά ανεστραμμένα.

Κάτω Χώρες
Λεζάντες: VERDRAG VAN ROME/50 JAAR/EUROPA/KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN
Σήμα νομισματοκοπείου: Τα διακριτικά του διευθυντή του νομισματοκοπείου και
το σήμα του νομισματοκοπείου εμφανίζονται αντίστοιχα στα αριστερά και στα δεξιά
της χρονολογίας.
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 6,333 εκατ.
Στη στεφάνη: GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS ★

Αυστρία

Λεζάντες: VERTRAG VON ROM/50 JAHRE/EUROPA/REPUBLIK ÖSTERREICH
Σήμα νομισματοκοπείου: Κανένα
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 9 εκατ.
Στη στεφάνη: 2 EURO ★★★, επαναλαμβανόμενο τέσσερις φορές εναλλάξ, μία
φορά με αυτή τη διάταξη και μία φορά ανεστραμμένα.

Πορτογαλία

Λεζάντες: TRATADO DE ROMA/50 ANOS/EUROPA/PORTUGAL
Σήμα νομισματοκοπείου: Το σήμα του νομισματοκοπείου εμφανίζεται στα δεξιά
του σχεδίου.
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 2 εκατ.
Στη στεφάνη: Πέντε θυρεοί και επτά κάστρα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους.
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Σλοβενία

Λεζάντες: RIMSKA POGODBA/50 LET/EVROPA/SLOVENIJA
Σήμα νομισματοκοπείου: Κανένα
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 0,4 εκατ.
Στη στεφάνη: SLOVENIJA, ακολουθούμενο από εγχάρακτη τελεία.

Φινλανδία

Λεζάντες: ROOMAN SOPIMUS 50 V/EUROOPPA/SUOMI FINLAND
Σήμα νομισματοκοπείου: Το σήμα του νομισματοκοπείου εμφανίζεται στον
εξωτερικό δακτύλιο, στην αριστερή πλευρά του νομίσματος.
Αριθμός εκδιδομένων κερμάτων: 1,4 εκατ.
Στη στεφάνη: ROMFÖRDRAGET 50 ÅR EUROPA
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