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NOVÁ NÁRODNÁ STRANA OBEHOVÝCH EUROMINCÍ
(2005/C 131/09)

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 eur vydanej Španielskom
Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje všetky nové
vzory euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto pri svojej profesii prichádza s mincami do kontaktu
a rovnako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty a krajiny,
ktoré uzavreli menovú dohodu so Spoločenstvom stanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu
vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí pod podmienkou, že krajina vydá len jeden nový
vzor mince ročne v nominálnej hodnote 2 eur. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako bežné
obehové euromince, na lícnej národnej strane však nesú pamätný znak.
Štát vydania: Španielsko
Pamätný znak: 4. storočnica prvého vydania titulu „Dômyselný rytier Don Quijot de la Mancha“
Vecný popis motívu: Vnútorná časť mince zobrazuje podobu „El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha“ s kópiou v ruke a veternými mlynmi v pozadí. Vľavo je vyvýšený kruhový výsek s vyrytým
slovom „ESPAÑA“ a pod ním „M“, znak mincovne. Na vonkajšej obrube mince je zobrazených dvanásť
hviezd Európskej únie, pričom štyri z nich na pravej strane (zodpovedajúce pozíciám 1, 2, 3 a 4
na ciferníku) sú vyryté vo vyvýšenom oblúku. Letopočet razby sa nachádza naspodku medzi troma hviezdami.
Množstvo vydania: max. 8 miliónov mincí
Približná doba vydania: apríl 2005

(1) Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1-30 s odkazmi na všetky národné strany 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 taktiež 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. 38-39).
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