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NOWY NARODOWY REWERS OBIEGOWYCH MONET EURO
(2005/C 283/06)

Narodowy rewers nowej, okolicznościowej obiegowej monety o nominale 2 euro wyemitowanej przez Republikę Włoską
Obiegowe monety euro posiadają status prawnego środka płatniczego na terenie całej strefy euro. W celu
poinformowania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności oraz ogółu społeczeństwa Komisja ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro. (1) Zgodnie z 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 emisji pewnej ilości okolicznościowych
obiegowych monet euro, przy czym każde z tych państw może wydać tylko jedną taką monetę w ciągu
roku i może ona mieć jedynie nominał 2 euro. Monety te posiadają cechy techniczne charakterystyczne
dla zwykłych obiegowych monet euro, lecz na ich narodowym rewersie znajduje się wzór okolicznościowy.
Państwo emitujące: Republika Włoska
Temat rocznicy: pierwsza rocznica podpisania Konstytucji Europejskiej
Opis wzoru: Wewnętrzna część rewersu monety przedstawia Europę i byka. Europa trzyma w ręku pióro
i tekst Konstytucji Europejskiej. W lewej górnej części obrazu znajduje się znak mennicy „R”. Inicjał
grawera Marii Carmeli Colaneri „MCC” umieszczony jest na dole po lewej stronie. Rok emisji widnieje w
prawej górnej części obrazu ponad głową byka. W dolnej części obrazu znajduje się monogram Republiki
Włoskiej — „RI”. Napis „CONSTITUZIONE EUROPEA” układa się w kształt zbliżony do półkola w dolnej
części zewnętrznego otoku monety. Dwanaście gwiazd jest umieszczonych w górnej części zewnętrznego
otoku monety.
Nakład: 18 milionów monet
Przybliżona data emisji: październik 2005 r.
Napis na brzegu monety: 2 *, sześciokrotnie powtórzone, na przemian ku górze i w dół

(1) Patrz Dz.U. C 373 z 28.12.2001, str. 1-30 zawierający odniesienie do wszystkich narodowych rewersów, które
zostały wyemitowane w 2002 r.
(2) Patrz konkluzje Rady ds. Ogólnych z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmian we wzorach narodowych rewersów
monet euro. Patrz także zalecenie Komisji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie powszechnego sposobu postępowania przy zmianie wzorów narodowych rewersów obiegowych monet euro (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 38-39).
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