
Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro

(2006/C 248/02)

Narodowy rewers nowej, pamiątkowej obiegowej monety o nominale 2 euro, wyemitowanej przez Finlandię

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 społeczeń-
stwa 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 prze-
widujący 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 parametry techniczne zwykłych obie-
gowych monet euro, lecz na ich narodowym rewersie znajduje się wzór okolicznościowy.

Państwo emitujące: Finlandia

Motyw: Stuletnia rocznica uchwalenia powszechnych i równych wyborów

Opis wzoru: w środkowej części monety umieszczono rysunek twarzy kobiety i mężczyzny, oddzielone
linią. W lewej części monety znajduje się data 1.10.1906, a w prawej części rok z wstawionym pośrodku
symbolem kraju 20 FI 06. Symbol mennicy „M” umieszczony jest po lewej stronie każdej z dwóch twarzy.
Dwanaście gwiazd flagi europejskiej jest umieszczonych na zewnętrznym otoku monety.

Nakład: maksymalnie 2,5 mln monet.

Przybliżona data emisji: Październik 2006 r.

Napis na krawędzi monety: „SUOMI FINLAND * * *” , gdzie * symbolizuje głowę lwa.
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(1) Patrz Dz.U. C 373 z 28.12.2001, str. 1, 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 postępo-
wania przy zmianie wzorów narodowych rewersów monet euro (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 38).


