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C 329/11

Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
(2017/C 329/08)

Εθνική όψη του νέου αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ, έκδοσης Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, που προορίζεται για
κυκλοφορία
Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία συνιστούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Προκειμένου να
πληροφορήσει το κοινό και όσους χρησιμοποιούν τα κέρματα, η Επιτροπή δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων
κερμάτων (1). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2009 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της
ζώνης του ευρώ και στις χώρες που έχουν συνάψει νομισματική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έκδοση κερμάτων
ευρώ να εκδίδουν ορισμένο αριθμό αναμνηστικών κερμάτων ευρώ προοριζόμενων για κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι πληρούνται
ορισμένες προϋποθέσεις, και ιδίως ότι πρόκειται μόνο για κέρματα των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηρι
στικά ίδια με εκείνα των υπολοίπων κερμάτων των 2 ευρώ, αλλά στην εθνική τους όψη εμφαίνεται αναμνηστικό σχέδιο με
υψηλή συμβολική αξία εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.
Χώρα έκδοσης: Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου
Αναμνηστικό θέμα: Διεθνές Έτος Βιώσιμου Τουρισμού για την Ανάπτυξη
Περιγραφή του σχεδίου: Το σχέδιο απεικονίζει στο κέντρο τον πλανήτη Γη να περιβάλλεται από κύματα· στη δεξιά πλευρά
φέρει κύκλο με το γράμμα Α, σύμβολο του σχεδιαστή Andrew Lewis. Σε αψιδοειδή μορφή, στο άνω μέρος αναγράφεται
η φράση «TURISMO SOSTENIBILE» και στο κάτω μέρος «SAN MARINO» και το έτος «2017»· στη δεξιά πλευρά αναγράφο
νται τα αρχικά της χαράκτριας Uliana Pernazza «UP INC.»· στην αριστερή πλευρά, το γράμμα «R» του ιταλικού νομισματοκο
πείου που ανέλαβε την κοπή.
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την ανακήρυξη του 2017 ως Διεθνούς Έτους Βιώσιμου Τουρισμού για την
Ανάπτυξη. Η ιδέα του βιώσιμου τουρισμού υποδηλώνει ένα είδος τουρισμού που σέβεται τον πλανήτη, δεν μεταβάλλει το
φυσικό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον και δεν παρεμποδίζει την ανάπτυξη των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριο
τήτων. Πρόκειται για ένα είδος τουρισμού που βρίσκεται στον αντίποδα του μαζικού τουρισμού και τείνει να προωθεί τις ασθε
νέστερες οικονομίες. Η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου αφιέρωσε στο θέμα αυτό αναμνηστικό κέρμα 2 ευρώ, που έχει σχεδια
στεί από τον καναδό καλλιτέχνη Andrew Lewis, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας νοοτροπίας και την ενθάρρυνση των
τουριστών να σέβονται το περιβάλλον.
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός κερμάτων της έκδοσης: 70 500
Ημερομηνία έκδοσης: Σεπτέμβριος 2017

(1) Βλ. ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, όπου απεικονίζονται όλες οι εθνικές όψεις των κερμάτων που εκδόθηκαν το 2002.
(2) Βλ. τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της 10ης Φεβρουαρίου 2009, και τη σύσταση της Επι
τροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερ
μάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52).

