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Нова национална страна на разменни евромонети
(2010/C 212/03)

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета с номинал 2 евро, емитирана от Светия
престол (град-държава Ватикан)
Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува всички нови
проекти на евромонети, за да уведоми всички работещи с монети лица, както и обществеността като цяло (1).
В съответствие със заключенията на Съвета по този въпрос от 10 февруари 2009 г. (2) държавите-членки и
държавите, които са сключили парично споразумение с Общността, предвиждащо емитирането на евромонети, имат право да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, а именно
— това да бъдат единствено монети с номинал от 2 евро. Тези монети имат характеристиките на обикно
вените монети с номинал от 2 EUR, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с изразено
символно значение за отделната страна или за Европа като цяло.
Емитираща държава: Светия престол (град-държава Ватикан)
Юбилейно събитие: Годината на свещениците
Описание на изображението:
Вътрешната страна на монетата изобразява овчар, който дърпа агне от пастта на лъв. Около образа са
гравирани два надписа: емитиращата държава „CITTA' DEL VATICANO“ над него и темата „ANNO SACER
DOTALE“ под него. Годината „2010“ е изобразена отляво на образа, знакът на монетния двор „R“ под него, а
името на автора „VEROI“ — отдясно.
На външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.
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(1) Вж. ОВ C 373, от 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.
(2) Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръка на Комисията
от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9,
14.1.2009 г., стр. 52).
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