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Nové národní strany euromincí určených k oběhu
(2009/C 300/02)

1 EURO CENT

2 EURO CENT

5 EURO CENT

10 EURO CENT

20 EURO CENT

50 EURO CENT

1 EURO

2 EURO

Národní strany nových euromincí určených k oběhu a vydaných Španělskem
Euromince určené k oběhu mají v celé eurozóně statut 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 (1).
Španělsko změnilo vzor španělské národní strany euromincí, které bude vydávat od roku 2010, aby splnilo
požadavky společných pokynů týkajících se vzoru národních stran mincí (2). Mince se starším letopočtem se
starší podobou španělské národní strany zůstávají platné.
Vydávající země: Španělsko
Datum vydání: od ledna 2010
Popis vzorů:
1 EURO CENT – 2 EURO CENT – 5 EURO CENT
Ve střední části mince je zobrazena katedrála svatého Jakuba v Santiagu de Compostela; na horní straně
mezi věžemi je uveden letopočet; nalevo je v půlkruhu označení vydávající země: „ESPAÑA“; napravo
značka mincovny.
(1) Vyobrazení všech národních stran mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001,
s. 1; Úř. věst. C 225, 19.9.2006, s. 7–8; Úř. věst. C 254, 20.10.2006, s. 6–7; Úř. věst. C 248, 23.10.2007, s. 8–11.
(2) Ohledně společných pokynů pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu viz doporučení
Komise ze dne 19. prosince 2008 (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52) spolu se závěry Rady ve složení pro hospodářské
a finanční věci ze dne 10. února 2009.
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Vzor obklopuje dvanáct hvězd evropské vlajky.
10 EURO CENT – 20 EURO CENT – 50 EURO CENT
V pravé střední části mince je zobrazen portrét Miguela de Cervantese; levá část obsahuje shora dolů:
označení vydávající země „ESPAÑA“, v půlkruhu nápis „Cervantes“, husí brk a značku mincovny. Dole
uprostřed je uveden letopočet „2010“.
Vzor obklopuje dvanáct hvězd evropské vlajky.
1 EURO – 2 EURO
Ve střední části mince je zobrazen portrét krále Dona Juana Carlose I. Nalevo v půlkruhu je označení
vydávající země „ESPAÑA“. Vpravo je uvedena značka mincovny a dole vlevo letopočet.
Vnější obvod mince lemuje dvanáct hvězd evropské vlajky.
Vlys hrany mince s hodnotou 2 eura: 2
orientovaná.

opakující se šestkrát, střídavě vertikálně a horizontálně
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