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A Vatikáni Városállam által kibocsátott új kéteurós emlékérme nemzeti előlapja

A pénzforgalomban részt vevő euro-érme az egész euro-térségben törvényes fizetőeszköz. A pénzérmékkel
munkájukból fakadóan foglalkozók, valamint a nagyközönség tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi
minden új euro-érme rajzolatát (1). A Tanács 2003. december 8-i, erre vonatkozó következtetéseinek (2)
megfelelően a tagállamok részére és a Közösséggel a pénzforgalomban részt vevő euro-érmék kibocsátá-
sáról monetáris együttműködést kötött országok részére engedélyezett, hogy bizonyos mennyiségű euro-
emlékérmét bocsássanak ki azzal a feltétellel, hogy az egyes tagállamok évente legfeljebb egy új érmét
bocsátanak ki, és e célra csak a 2 eurós címletet használják. Ezek az érmék megfelelnek a forgalomban
résztvevő közönséges euro-érmék technikai jellemzőinek, de nemzeti előlapjukon emlékkép szerepel.

Kibocsátó állam: Vatikáni Városállam

A megemlékezés témája: A 2005. augusztus 20-án, Kölnben megrendezett XX. Ifjúsági Világtalálkozó.

A rajzolat adatszerű leírása: Az érme belső része a kölni katedrálist ábrázolja, a rajzolat felső részét egy
üstökös szeli át. Az érme belső részén felül, az üstökös csóvája és a templomtorony által kettéosztva félkö-
rívet alkotva a következő szavak olvashatók: „XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU”. Az érme
külső körívén tizenkét csillag helyezkedik el félkört alkotva. Az érme külső körívén, középen felül a
tizenkét csillag által alkotott félkörívet a pénzérme kibocsátásának éve (2005) és az „R” verdejel osztja meg.
A külső körív alsó szélén az alábbi szavak helyezkednek el félkörben: „CITTA' DEL VATICANO”.

Kibocsátási mennyiség: 100 000 érme

A kibocsátás hozzávetőleges időpontja: 2005. december

Peremfelirat: 2*, hatszor egymás után megismételve, álló, illetve fordított helyzetben

2005.11.16.C 283/18 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) A 2002-ben kibocsátott összes pénzérme nemzeti előlapjával kapcsolatban lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1-30. o.
(2) Lásd az euro-érmék nemzeti előlapja rajzolatának megváltoztatásáról szóló 2003. december 8-i, általános ügyek

tanácsi következtetéseket. Ugyancsak lásd a pénzforgalomban résztvevő euró-érmék nemzeti előlapja rajzolatának a
módosításával kapcsolatos közös gyakorlatról szóló 2003. szeptember 29-i bizottsági ajánlást (HL L 264.,
2003.10.15., 38-39. o.).


