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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
NOWA KRAJOWA STRONA OBIEGOWYCH MONET EURO
(2004/C 321/03)

Krajowa strona nowej, pamiątkowej, obiegowej monety o nominale 2 euro, wydanej przez Państwo Watykańskie
Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności oraz ogółu społeczeństwa Komisja
ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro (1). Zgodnie z odpowiednimi konkluzjami Rady z dnia
8 grudnia 2003 r. (2) Państwom Członkowskim oraz państwom, które zawarły układ monetarny ze
Wspólnotą przewidujący emisję obiegowych monet euro, przysługuje prawo do wydawania pewnej ilości
pamiątkowych obiegowych monet euro, przy czym każde z tych państw może wydać tylko jedną taką
monetę w ciągu roku i musi ona mieć nominał 2 euro. Monety te posiadają cechy techniczne charakterystyczne dla zwykłych obiegowych monet euro, przy czym na ich krajowym rewersie znajduje się wzór
pamiątkowy.
Państwo wydające: Państwo Watykańskie
Temat rocznicy: 75-ta rocznica założenia Państwa Watykańskiego
Opis wzoru: W części wewnętrznej monety przedstawiony jest zarys murów wokół Watykanu z Bazyliką
św. Piotra na pierwszym planie. Wokół lewej i prawej górnej krawędzi wewnętrznej części monety umieszczone są napisy „75o ANNO DELLO STATO” oraz „1929-2004”. W lewej dolnej części znajduje się napisane małymi literami nazwisko autora „VEROI” oraz inicjały grawera „L.D.S INC.”. Dwanaście gwiazd Unii
Europejskiej oraz napis „CITTA' DEL VATICANO” są umieszczone dookoła zewnętrznego otoku monety.
Nakład: nie więcej niż 100 tys. monet
Orientacyjna data wydania: od dnia 15 grudnia 2004 r.

(1) Wszystkie krajowe strony monet wydane w 2002 r. można znaleźć w Dz.U. L 373 z 28.12.2001, str. 1-30.
(2) Patrz konkluzje Rady ds. Ogólnych z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmian wzorów krajowych stron monet euro.
Patrz również zalecenie Komisji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej praktyki w zakresie zmian wzoru
krajowych rewersów obiegowych monet euro (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 38-39).
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