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Novi motivi na nacionalni strani tečajnih eurokovancev
(2007/C 65/04)
Motivi na nacionalni strani priložnostnih tečajnih kovancev za 2 EUR, ki jih države članice euroobmočja izdajo ob
praznovanju 50. obletnice podpisa Rimske pogodbe

Tečajni eurokovanci so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavlja vse nove
motive eurokovancev (1), da bi seznanila vse, ki so v svojem poklicu v stiku s kovanci, in širšo javnost. V
skladu s sklepi Sveta z dne 8. decembra 2003 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so s Skupnostjo sklenile monetarni sporazum o izdaji tečajnih eurokovancev, izdajo določene količine priložnostnih
eurokovancev pod pogojem, da država letno izda največ en nov motiv kovanca in se uporabi samo kovanec
v apoenu 2 EUR. Vendar je državam članicam zaradi simboličnega pomena spominskega dogodka v skladu s
sklepi Sveta z dne 17. oktobra 2006 (3) izjemoma dovoljeno, da ta priložnostni kovanec izdajo poleg priložnostnega kovanca za 2 EUR, ki bi ga morda želele izdati leta 2007. Priložnostni kovanci imajo enake
tehnične lastnosti kot običajni tečajni eurokovanci, nacionalna stran kovanca pa je opremljena s priložnostnim motivom.

Za proslavitev 50. obletnice podpisa Rimske pogodbe so se ministri euroskupine odločili, da bodo države
članice euroobmočja izdale priložnostne kovance za 2 EUR z enotnim motivom na nacionalnih straneh.
Izbrani motiv je rezultat skupnega dela evropskih kovnic.

Države izdajateljice: Belgija, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska,
Avstrija, Portugalska, Slovenija in Finska.
Priložnostni motiv: 50. obletnica podpisa Rimske pogodbe.
Opis motiva: V jedru kovanca je upodobljena Pogodba, ki jo je podpisalo šest držav članic ustanoviteljic,
ozadje pa spominja na vzorec tlakovanja na trgu Piazza del Campidoglio v Rimu, ki ga je oblikoval Michelangelo in kjer je bila 25. marca 1957 Pogodba podpisana. Nad knjigo je izpisan prevod besede „Evropa“.
Nad motivom je napisan prevod besed „Rimska pogodba 50 let“. Letnica 2007 in ime države izdajateljice v
njenem jeziku sta napisana pod motivom. Na kolobarju je dvanajst zvezd evropske zastave.
Predvideno obdobje izdaje: 25. marec 2007

Belgija
Napisi: PACTVM
BELGIE–BELGIEN

ROMANVM/QVINQVAGENARIVM/EUROPAE/BELGIQUE–

Oznaka kovnice: Oznaka graverja je odtisnjena levo od letnice, oznaka
kovnice pa desno od letnice.
Obseg izdaje: 5 milijonov
Napis na obodu: 2 ★★, šest nizov, obrnjenih izmenično navzgor in
navzdol.

(1) Glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1, v zvezi z vsemi motivi na nacionalnih straneh, ki so bili izdani leta 2002.
(2) Glej sklepe Sveta za splošne zadeve z dne 8. decembra 2003 o spremembah motivov na nacionalnih straneh eurokovancev.
Glej tudi Priporočilo Komisije z dne 29. septembra 2003 o skupni praksi glede sprememb motivov na nacionalnih sprednjih straneh tečajnih eurokovancev (UL L 264, 15.10.2003, str. 38).
(3) Glej sklepe Sveta za splošne zadeve z dne 17. oktobra 2006 o izdaji priložnostnega kovanca za 2 eura ob 50. obletnici
Rimske pogodbe.
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Nemčija
Napisi: RÖMISCHE
DEUTSCHLAND

VERTRÄGE/50

JAHRE/EUROPA/BUNDESREPUBLIK

Oznaka kovnice: Oznaka kovnice (A, D, F, G ali J) je odtisnjena desno od
letnice.
Obseg izdaje: 30 milijonov
Napis na obodu: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT in upodobitev
zveznega orla.

Irska

Napisi: conradh na róımhe/50 blıaın/an eoraıp/éıre
Oznaka kovnice: Je ni.
Obseg izdaje: 4,82 milijona
Napis na obodu: 2 ★★, šest nizov, obrnjenih izmenično navzgor in
navzdol.

Grčija

Napisi: ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ/50 XPONIA/EYPΩΠΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Oznaka kovnice: Oznaka kovnice je odtisnjena desno od motiva.
Obseg izdaje: 4 milijonov
Napis na obodu: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ★

Španija
Napisi: TRATADO DE ROMA/50 AÑOS/EUROPA/ESPAÑA
Oznaka kovnice: Oznaka kovnice je odtisnjena v spodnjem delu, desno od
motiva.
Obseg izdaje: 8 milijonov
Napis na obodu: 2 ★★, šest nizov, obrnjenih izmenično navzgor in
navzdol.

Francija
Napisi: TRAITÉ DE ROME/50 ANS/EUROPE/RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Oznaka kovnice: Oznaka kovnice je odtisnjena levo od letnice, oznaka
graverja pa desno od letnice.
Obseg izdaje: 9,4 milijonov
Napis na obodu: 2 ★★, šest nizov, obrnjenih izmenično navzgor in
navzdol.
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Italija
Napisi: TRATTATI DI ROMA/50o ANNIVERSARIO/EUROPA/REPUBBLICA
ITALIANA
Oznaka kovnice: Oznaka kovnice „R“ je odtisnjena v spodnjem delu, desno
od motiva.
Obseg izdaje: 5 milijonov
Napis na obodu: 2 ★, šest nizov, obrnjenih izmenično navzgor in navzdol.

Luksemburg
Napisi: TRAITÉ DE ROME/50 ANS/EUROPE/LËTZEBUERG
Oznaka kovnice: Levo stran motiva v obliki prikrite podobe prekriva portret
Njegove kraljeve visokosti velikega vojvode Henrija. Oznaka kovnice je odtisnjena
levo od letnice, oznaka graverja pa desno od letnice.
Obseg izdaje: 2,1 milijona
Napis na obodu: 2 ★★, šest nizov, obrnjenih izmenično navzgor in
navzdol.

Nizozemska
Napisi: VERDRAG VAN ROME/50 JAAR/EUROPA/KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Oznaka kovnice: Oznaka graverja je odtisnjena levo od letnice, oznaka
kovnice pa desno od letnice.
Obseg izdaje: 6,333 milijonov
Napis na obodu: GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS ★

Avstrija

Napisi: VERTRAG VON ROM/50 JAHRE/EUROPA/REPUBLIK ÖSTERREICH
Oznaka kovnice: Je ni.
Obseg izdaje: 9 milijonov
Napis na obodu: 2 EURO ★★★, štirje nizi, obrnjeni izmenično navzgor in
navzdol.

Portugalska

Napisi: TRATADO DE ROMA/50 ANOS/EUROPA/PORTUGAL
Oznaka kovnice: Oznaka kovnice je odtisnjena desno od motiva.
Obseg izdaje: 2 milijona
Napis na obodu: Pet grbov in sedem gradov v enakomernih presledkih.
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Slovenija

Napisi: RIMSKA POGODBA/50 LET/EVROPA/SLOVENIJA
Oznaka kovnice: Je ni.
Obseg izdaje: 0,4 milijona
Napis na obodu: Napis SLOVENIJA, ki mu sledi vgravirana pika.

Finska

Napisi: ROOMAN SOPIMUS 50 V/EUROOPPA/SUOMI FINLAND
Oznaka kovnice: Oznaka kovnice je odtisnjena na kolobarju na levi strani
kovanca.
Obseg izdaje: 1,4 milijona
Napis na obodu: ROMFÖRDRAGET 50 ÅR EUROPA
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