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Uradni list Evropske unije

Novi motiv na nacionalni strani evrokovancev, namenjenih obtoku
(2009/C 196/08)

Motiv na nacionalni strani novega priložnostnega kovanca, namenjenega obtoku, v apoenu 2 EUR, ki ga izda
Italijanska republika
Evrokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem območju evra. Komisija objavlja
opis vseh novih motivov evrokovancev, da bi s tem seznanila javnost in vse, ki so pri svojem poklicnem
delu v stiku s kovanci (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice in države,
ki so s Skupnostjo sklenile monetarni sporazum o izdaji evrokovancev, izdajo priložnostne evrokovance,
namenjene obtoku, in sicer pod pogojem, da se uporabi samo kovance v apoenu 2 EUR. Takšni kovanci
imajo enake tehnične lastnosti kot običajni kovanci v apoenu 2 EUR, le da je nacionalna stran kovanca
opremljena s priložnostnim motivom, ki ima močno nacionalno ali evropsko simboliko.
Država izdajateljica: Italijanska republika
Priložnostni motiv: dvestoletnica rojstva Louisa Brailla (1809–1852)
Opis motiva: V osrednjem delu kovanca je upodobljena roka, ki ponazarja taktilno branje odprte knjige.
Pod kazalcem, ki kaže na navpični napis „LOUIS BRAILLE 1809–2009“, sta upodobljeni dve ptici, ki
simbolizirata svobodo znanja. Zgoraj desno je oznaka države izdajateljice „RI“, spodaj desno pa oznaka
kovnice „R“. Pod knjigo je Braillevo ime napisano v pisavi, katere izumitelj je on sam. Pod vsem tem
inicialke „MCC“ označujejo umetnico Mario Carmelo Colanéri.
Na zunanjem obodu je dvanajst zvezd evropske zastave.
Obseg izdaje: 2 milijona kovancev
Datum izdaje: september ali oktober 2009

(1) Glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1–30, v zvezi z motivi na nacionalnih straneh vseh kovancev, izdanih leta 2002.
(2) Glej sklepe Sveta za gospodarske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne
19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL
L 9, 14.1.2009, str. 52–55).
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