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Nové národné strany obehových euromincí
(2007/C 248/07)
Dňa 10. júla 2007 Rada Európskej únie rozhodla, že Cyperská republika spĺňa podmienky nevyhnutné na
prijatie eura 1. januára 2008 (1).
Od 1. januára 2008 bude preto Cyperská republika vydávať euromince po schválení objemu emisie Európskou centrálnou bankou (pozri článok 106 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva).
Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje všetky nové vzory
euromincí (2) s cieľom informovať každého, kto pri svojej profesii prichádza s mincami do kontaktu,
a rovnako aj širokú verejnosť.
Cyperská republika bude 10-, 20- a 50-centové mince a 1- a 2-eurové mince vydávať s novými spoločnými
stranami euromincí (3). Mince s najnižšími hodnotami (1-, 2- a 5-centové mince) budú vydané s pôvodnou
spoločnou stranou, pretože spoločná strana euromincí s týmito hodnotami ešte nebola upravená.

Štát vydania: Cyperská republika
Začiatok vydávania: január 2008
Popis grafických stvárnení:

1 EURO CENT – 2 EURO CENT – 5 EURO CENT
V strede mince je znázornený pár muflónov, ktoré sú najtypickejším druhom voľne žijúcich zvierat v tejto
krajine. Na pravej strane mince nad zvieratami je v polkruhu, po oboch stranách letopočtu, vyrytý názov
ostrova v gréčtine a turečtine: „ΚΥΠΡΟΣ 2008 KIBRIS“. Obrázok a nápis sú obkolesené dvanástimi hviezdami
európskej vlajky.
(1) Rozhodnutie Rady 2007/503/ES z 10. júla 2007 v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o prijatí jednotnej meny Cyprom
od 1. januára 2008 (Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 29).
(2) V súvislosti s ostatnými euromincami pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 a Ú. v. EÚ C 254, 20.10.2006, s. 6.
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( ) Pozri Ú. v. EÚ C 225, 19.9.2006, s. 7.
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10 EURO CENT – 20 EURO CENT – 50 EURO CENT
V strede mince je znázornená loď Kyrenia (4. storočie p.n.l.), ktorá symbolizuje puto medzi ostrovom
a morom a jeho význam v obchodnej a námornej činnosti. Na pravej strane mince nad loďou je v polkruhu,
po oboch stranách letopočtu, vyrytý názov ostrova v gréčtine a turečtine: „ΚΥΠΡΟΣ 2008 KIBRIS“. Obrázok
a nápis sú obkolesené dvanástimi hviezdami európskej vlajky.
1 EURO – 2 EURO
Vo vnútornom kruhu mince je znázornená modla v tvare kríža z doby kamennej (3000 p.n.l.),
pochádzajúca z dediny Pomos, ktorá je typickým príkladom cyperského prehistorického umenia. Po oboch
horných stranách modly je v prerušenom polkruhu vyrytý názov ostrova v gréčtine a turečtine „ΚΥΠΡΟΣ
KIBRIS“. Letopočet 2008 je znázornený na pravej dolnej strane. Dvanásť hviezd európskej vlajky je vyobrazených vo vonkajšom kruhu mince.
Nápis na hrane 2-eurovej mince: dvakrát „2 ΕΥΡΩ 2 EURO“.
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