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Nová národná strana obehových euromincí
(2008/C 228/06)

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 eur vydaná Vatikánskym mestským štátom
Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých
nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, a rovnako aj širokú
verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty a krajiny, ktoré so
Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do
obehu určité množstvo pamätných euromincí pod podmienkou, že krajina nevydá viac ako jeden nový vzor
pamätnej mince ročne, a tá bude v nominálnej hodnote 2 eur. Mince majú rovnaké technické parametre ako
bežné euromince, na národnej strane však nesú pamätný znak.
Vydávajúci štát: Vatikánsky mestský štát
Pamätná udalosť: Rok 2008 zasvätený Svätému Pavlovi
Vecný opis motívu: Na vnútornej strane mince je zobrazená konverzia Svätého Pavla: Svätý Pavol je na
ceste do Damasku, ktorý je zobrazený v pozadí, oslepený svetlom vyžarovaným z oblohy a spadne zo vzpínajúceho sa koňa. Obrázok dopĺňajú dva nápisy v polkruhu: vľavo vydávajúci štát „CITTÀ DEL VATICANO“
a vpravo legenda: „ANNO SANCTO PAULO DICATO“. Rok „2008“ sa nachádza vpravo, ako aj značka
peňažnej meny „R“ a meno umelca „VEROI“. Úplne dolu sa nachádzajú iniciály rytca Luciana De Simoni
„L.D.S. INC.“.
Po vonkajšom obvode mince je rozmiestnených dvanásť hviezd európskej vlajky.
Vydávané množstvo: 100 000 mincí
Dátum emisie: Október 2008
Motív vyrazený na hrane: 2 ★, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom
nadol.

(1) Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.
(2) Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri
takisto odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán
obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38).
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