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Nová národná strana obehových euromincí
(2006/C 33/04)

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 eur vydanej Nemeckom
Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje všetky nové
vzory euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto vo 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.
Vydávajúci štát: Nemecko
Pamätný znak: Šlezvicko-Holštajnsko
Vecný popis motívu: Zobrazenie na vnútornej strane mince znázorňuje stavebnú dominantu mesta
Lübeck, mestskú bránu „Holstentor.“ Slovné spojenie „Schleswig-Holstein“ je zobrazené pod bránou
v spodnom výseku vnútornej časti. Rytcove iniciály „HH“ sú zobrazené v pravej časti grafického návrhu.
V ľavej časti grafického návrhu sa nachádza značka mincovne – jedno z písmen „A,“ „D,“ „F,“ „G,“ alebo „J“.
V hornej časti vonkajšej obruče dvanásť hviezd vytvára polkruh, ktorý v hornej časti mince prerušuje letopočet razby „2006“. Slová „Bundesrepublik Deutschland“ vytvárajú v dolnej časti vonkajšej obruče polkruh.
Množstvo vydania: 30 miliónov mincí
Približný termín vydania: február 2006
Nápis na hrane: „Einigkeit und Recht und Freiheit“ a spolková orlica

(1) Odkazy na všetky národné strany mincí, ktoré boli vydané v roku 2002, pozri v Ú. v. ES C 373, 28.12.2001,
s. 1 – 30.
(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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