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Nová národní strana euromincí určených k oběhu
(2007/C 248/08)
Rada Evropské unie dne 10. července 2007 rozhodla, že Republika Malta splňuje všechny podmínky, které
jsou nezbytné k tomu, aby dne 1. ledna 2008 přijala euro (1).
Republika Malta bude tedy od 1. ledna 2008 vydávat euromince, pokud ECB schválí objem emise (viz
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství).
Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny status zákonného platidla. Za účelem informování
široké veřejnosti a všech, kdo v rámci své profesní činnosti přicházejí do styku s mincemi, zveřejňuje Komise
vzory všech nových euromincí (2).
Republika Malta vydá mince v hodnotě 10, 20 a 50 centů a 1 a 2 EUR, které budou mít novou společnou
stranu euromincí (3). Mince s nejnižší hodnotou (1 cent, 2 centy a 5 centů) budou vydány s původní
společnou stranou, protože u těchto mincí nebyla společná strana doposud upravena.

Vydávající stát: Republika Malta
Zahájení emise: leden 2008
Popis vzorů:

1 EURO CENT, 2 EURO CENT, 5 EURO CENT
Ve středu mince je zobrazen vodorovný ozdobný pruh, před nímž stojí oltář prehistorického chrámu
Mnajdra. Pod oltářem je vyryt název země „MALTA“ a letopočet „2008“. Na pravé straně pod ozdobným
pruhem jsou umístěny iniciály rytce „NGB“. Obrázek i nápisy lemuje dvanáct hvězd evropské vlajky.
(1) Rozhodnutí Rady 2007/503/ES ze dne 10. července 2007 podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Maltou
ke dni 1. ledna 2008 (Úř. věst. L 186, 18.7.2007, s. 32).
(2) Vzory ostatních euromincí naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1 a Úř. věst. C 254, 20.10.2006, s. 6.
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( ) Úř. věst. C 225, 19.9.2006, s. 7.
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10 EURO CENT, 20 EURO CENT, 50 EURO CENT
Ve středovém poli mince je umístěn znak Malty. Nahoře po levé straně znaku je do polokruhu vyryt název
země „MALTA“ a zrcadlově k němu je po pravé straně zobrazen letopočet „2008“. Obrázek i nápisy lemuje
prstenec soustředných kruhů, v němž je umístěno dvanáct hvězd evropské vlajky.
1 EURO, 2 EURO
Ve střední části mince je na pozadí svislých pruhů zobrazen osmicípý maltézský kříž. Mezi šesti horními
cípy kříže jsou umístěna jednotlivá písmena nápisu „MALTA“ a mezi spodními dvěma cípy je vložen letopočet „2008“. Mezikruží mince je lemováno dvanácti hvězdami evropské vlajky.
Vlys hrany dvoueurové mince: šestkrát 2 ★★ střídavě na výšku a obráceně, přičem
cípý maltézský kříž.

zde zastupuje osmi-

