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Nieuwe nationale zijden van voor circulatie bestemde euromuntstukken
(2007/C 65/04)
Nationale zijden van de voor circulatie bestemde herdenkingsmunten van 2 euro die de lidstaten van het eurogebied in
verband met de 50e verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome uitgeven
Voor circulatie bestemde euromunten hebben in het gehele eurogebied de status van wettig betaalmiddel.
Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te
houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten ( 1). Volgens de conclusies van de
Raad van 8 december 2003 (2) is het de lidstaten en de landen die met de Gemeenschap een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij voor circulatie bestemde euromuntstukken mogen uitgeven,
toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, op voorwaarde dat per land maximaal één munt per jaar wordt uitgegeven en dat daarvoor altijd het muntstuk van
2 euro wordt gebruikt. Gelet op het symbolische belang van de gebeurtenis die wordt herdacht, en overeenkomstig de conclusies van de Raad van 17 oktober 2006 (3) mogen de lidstaten de in de titel genoemde
herdenkingsmunt echter uitzonderlijk uitgeven naast een andere herdenkingsmunt van 2 euro die een aantal
van hen in 2007 eventueel zou uitgeven om een andere gebeurtenis te herdenken. Herdenkingsmunten
hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde euromunten, maar hebben aan
de nationale zijde een speciaal herdenkingssymbool.
In verband met de 50e verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome hebben de ministers van
de eurogroep besloten dat de lidstaten van het eurogebied een herdenkingsmunt van 2 euro met een
gemeenschappelijk ontwerp op de nationale zijde slaan. Het gekozen ontwerp is tot stand gekomen dankzij
een gezamenlijke inspanning van de Europese munthuizen.
Uitgevende staten: België, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland,
Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Finland
Te herdenken gebeurtenis: 50e verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome
Beschrijving van het ontwerp: in het midden van de munt is het door de zes stichtende lidstaten ondertekende Verdrag te zien met op de achtergrond de door Michelangelo ontworpen bestrating van het Piazza del
Campidoglio in Rome, waar het Verdrag op 25 maart 1957 is ondertekend. Boven het document staat het
woord „Europa” in de desbetreffende taal. Boven het ontwerp staat de vertaling van de woorden „Verdrag
van Rome 50 jaar”. Aan de onderzijde van het ontwerp zijn het jaar 2007 en de naam van de uitgevende
staat weergegeven. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.
Verwachte datum van uitgifte: 25 maart 2007

België
Opschrift: PACTVM
BELGIQUE–BELGIE–BELGIEN

ROMANVM/QVINQVAGENARIVM/EUROPAE/

Muntteken: het muntmeesterteken en het muntteken bevinden zich respectievelijk links en rechts van het jaartal
Oplage: 5 miljoen
Randschrift: 2 ★★, zesmaal herhaald, afwisselend rechtop en ondersteboven

(1) Zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1-30, voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven.
(2) Zie de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 8 december 2003 inzake de wijziging van het ontwerp van de nationale voorzijde van euromuntstukken. Zie ook de aanbeveling van de Commissie van 29 september 2003 inzake een
gemeenschappelijke werkwijze voor wijziging van het ontwerp van de nationale voorzijde van voor circulatie bestemde
euromuntstukken (PB L 264 van 15.10.2003, blz. 38-39).
(3) Zie de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 17 oktober 2006 inzake de uitgifte van een herdenkingsmunt van
2 euro naar aanleiding van de 50e verjaardag van het Verdrag van Rome.
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Duitsland
Opschrift: RÖMISCHE VERTRÄGE/50 JAHRE/EUROPA/BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
Muntteken: het muntteken (A, D, F, G of J) bevindt zich rechts van het jaartal
Oplage: 30 miljoen
Randschrift: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT en het ontwerp van de
Duitse adelaar

Ierland

Opschrift: conradh na róımhe/50 blıaın/an eoraıp/éıre
Muntteken: geen
Oplage: 4,82 miljoen
Randschrift: 2 ★★, zesmaal herhaald, afwisselend rechtop en ondersteboven

Griekenland

Opschrift: ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ/50 XPONIA/EYPΩΠΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Muntteken: het muntteken bevindt zich rechts van het ontwerp.
Oplage: 4 miljoen
Randschrift: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ★

Spanje

Opschrift: TRATADO DE ROMA/50 AÑOS/EUROPA/ESPAÑA
Muntteken: het muntteken bevindt zich aan de rechteronderzijde van het
ontwerp
Oplage: 8 miljoen
Randschrift: 2 ★★, zesmaal herhaald, afwisselend rechtop en ondersteboven

Frankrijk

Opschrift: TRAITÉ DE ROME/50 ANS/EUROPE/RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Muntteken: het muntteken en het merkteken van de graveur bevinden zich
respectievelijk links en rechts van het jaartal
Oplage: 9,4 miljoen
Randschrift: 2 ★★, zesmaal herhaald, afwisselend rechtop en ondersteboven
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Italië
Opschrift: TRATTATI
BLICA ITALIANA

DI

ROMA/50o

ANNIVERSARIO/EUROPA/REPUB-

Muntteken: het muntteken „R” bevindt zich aan de rechteronderzijde van het
ontwerp
Oplage: 5 miljoen
Randschrift: 2 ★, zesmaal herhaald, afwisselend rechtop en ondersteboven

Luxemburg
Opschrift: TRAITÉ DE ROME/50 ANS/EUROPE/LËTZEBUERG
Muntteken: links van het ontwerp is een opdruk in de vorm van een latente
afbeelding van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri te zien. Het
muntteken en het merkteken van de graveur bevinden zich respectievelijk links
en rechts van het jaartal
Oplage: 2,1 miljoen
Randschrift: 2 ★★, zesmaal herhaald, afwisselend rechtop en ondersteboven

Nederland
Opschrift: VERDRAG VAN ROME/50 JAAR/EUROPA/KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN
Muntteken: het muntmeesterteken en het muntteken bevinden zich respectievelijk links en rechts van het jaartal
Oplage: 6,333 miljoen
Randschrift: GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS ★

Oostenrijk
Opschrift: VERTRAG VON ROM/50 JAHRE/EUROPA/REPUBLIK ÖSTERREICH
Muntteken: geen
Oplage: 9 miljoen
Randschrift: 2 EURO ★★★, viermaal herhaald, afwisselend rechtop en
ondersteboven

Portugal

Opschrift: TRATADO DE ROMA/50 ANOS/EUROPA/PORTUGAL
Muntteken: het muntteken bevindt zich rechts van het ontwerp
Oplage: 2 miljoen
Randschrift: vijf wapenschilden en zeven kastelen, op gelijke afstand van
elkaar
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Slovenië

Opschrift: RIMSKA POGODBA/50 LET/EVROPA/SLOVENIJA
Muntteken: geen
Oplage: 0,4 miljoen
Randschrift: SLOVENIJA, gevolgd door een punt

Finland

Opschrift: ROOMAN SOPIMUS 50 V/EUROOPPA/SUOMI FINLAND
Muntteken: het muntteken bevindt zich aan de buitenrand van de munt aan
de linkerzijde
Oplage: 1,4 miljoen
Randschrift: ROMFÖRDRAGET 50 ÅR EUROPA
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