
Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2017/C 329/08)

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Republikę San Marino

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu 
społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, Komisja ogłasza opis wszyst
kich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkow
skim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, 
przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone 
warunki, z których jeden stanowi, że monety mogą mieć wyłącznie nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają 
parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór 
okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Republika San Marino

Upamiętniane wydarzenie: Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na rzecz Rozwoju

Opis motywu: Motyw przedstawia planetę Ziemię otoczoną falami. Po prawej stronie zamieszczono okrąg z literą A, sym
bolem twórcy motywu Andrew Lewisa. W górnej części znajduje się napis w formie łuku „TURISMO SOSTENIBILE”, 
a w dolnej – „SAN MARINO” i rok „2017”. Po prawej stronie widnieją inicjały grawera Uliany Pernazzy „UP INC.”; po lewej – 
litera „R” będąca znakiem mennicy włoskiej, odpowiedzialnej za emisję.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zatwierdziło uznanie roku 2017 za Międzynarodowy Rok Zrównowa
żonej Turystyki na rzecz Rozwoju. Idea zrównoważonej turystyki polega na podróżowaniu z poszanowaniem naszej 
planety, które nie zmienia środowiska naturalnego, społecznego i artystycznego, ani nie utrudnia działalności społecznej 
i gospodarczej. Jest to rodzaj turystyki różniący się od turystyki masowej i zazwyczaj wspiera najsłabsze gospodarki. 
Republika San Marino poświęciła temu tematowi monetę okolicznościową o nominale 2 euro, zaprojektowaną przez 
artystę kanadyjskiego Andrew Lewisa, aby propagować nowy rodzaj myślenia i zachęcać turystów do szanowania 
środowiska.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest 12 gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 70,5 tys. monet

Data emisji: wrzesień 2017 r.

(1) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane 
w 2002 r.

(2) Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. 
w  sprawie  wspólnych  wytycznych  dotyczących  narodowych  stron  i  emisji  monet  euro  przeznaczonych  do  obiegu  (Dz.U.  L  9 
z 14.1.2009, s. 52).

30.9.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 329/11


	Nowa strona narodowa obiegowych monet euro (2017/C 329/08)

