
Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro

(2006/C 260/06)

Narodowy rewers nowej, okolicznościowej obiegowej monety o nominale 2 euro wydanej przez Państwo Watykańskie

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: Państwo Watykańskie

Motyw: Pięćsetlecie Watykańskiej Gwardii Szwajcarskiej

Opis wzoru: Moneta przedstawia gwardzistę szwajcarskiego składającego uroczystą przysięgę na sztandar
Watykańskiej Gwardii Szwajcarskiej. Wizerunek gwardzisty otoczony jest półkolistym napisem „GUARDIA
SVIZZERA PONTIFICIA”, uzupełnionym nazwą państwa emitującego „CITTÁ DEL VATICANO” umiesz-
czoną pod sztandarem. Nazwa roku 1506 znajduje się po lewej stronie nad podpisem grawera
„O. ROSSI”, wzdłuż drzewca sztandaru. Nazwa roku 2006 znajduje się po prawej stronie na górze,
powyżej symbolu mennicy „R”. Dwanaście gwiazd flagi europejskiej jest umieszczonych na zewnętrznym
otoku monety.

Nakład: maksymalnie 100 000 monet

Przybliżona data emisji: listopad 2006 r.

Napis na krawędzi monety: 2 ★ sześciokrotnie powtórzone, na przemian ku górze i w dół.
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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).


