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Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro
(2008/C 165/04)

Narodowy rewers nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro wyemitowanej przez Portugalię
Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, a także ogółu społeczeństwa,
Komisja ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 8 grudnia
2003 r. (2), państwom członkowskim należącym do strefy euro 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 wyemitować tylko jedną
taką monetę w ciągu roku i musi ona mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet euro, lecz na ich narodowym rewersie znajduje się okolicznościowy
wzór.
Państwo emitujące: Portugalia
Upamiętniane wydarzenie: Sześćdziesiąta rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Opis motywu: Wewnętrzna część rewersu monety przedstawia u góry portugalskie godło, pod nim nazwę
emitującego kraju („PORTUGAL”), rok emisji „2008” oraz geometryczny wzór pokrywający dolną połowę
wewnętrznej części monety. Wzdłuż krawędzi dolnej wewnętrznej części rewersu przebiega napis: „60 ANOS
DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS” zajmujący dwie trzecie jej obwodu, po
którym następuje zapisany bardzo małą czcionką napis „Esc. J. Duarte INCM”.
Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety.
Maksymalny nakład: 1 035 000 monet
Przybliżona data emisji: Wrzesień 2008 r.
Napis na krawędzi monety: Pięć herbów i siedem znaków rozmieszczone w jednakowych odstępach.

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