16.1.2018

Den Europæiske Unions Tidende

DA

C 14/5

Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb
(2018/C 14/05)

National side af den nye 2-euroerindringsmønt bestemt til at blive sat i omløb, udstedt af Andorra
Euromønter, som er bestemt til at blive sat i omløb, har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at
informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle
de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemssta
terne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Den Europæiske Union om udstedelse af euro
mønter, på visse betingelser udstede et vist antal euroerindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb. Der må således
kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men
bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning i national eller europæisk henseende.
Udstedende stat: Andorra
Anledning til erindringsmønten: 25-året for Andorras forfatning
Beskrivelse af designet: På mønten er afbildet »Monument als homes i dones d’Andorra que van voler la Constitució«
(monumentet til ære for Andorras mænd og kvinder, der ville en forfatning), som står på pladsen ved Andorras parla
ment. Monumentet viser silhuetterne af en mand og en kvinde til minde om det krav, der blev tilkendegivet af Andorras
borgere ved folkeafstemningen den 14. marts 1993, nemlig at Andorra skulle gøres til en demokratisk og social retsstat
i overensstemmelse med forfatningens artikel 1. Til højre for monumentet er der et kort over Andorra, hvorpå der på
latin er skrevet »VIRTVS VNITA FORTIOR« (»sammen står vi stærkere«), der er Fyrstendømmet Andorras officielle motto.
Motivet er omgivet af påskriften »25è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ 1993-2018« (»25-året for forfatningen
1993-2018«) og landets navn »ANDORRA«.
På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.
Antal udstedte mønter: 75 000
Udstedelsesdato: første kvartal 2018

(1) Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.
(2) Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008
om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9
af 14.1.2009, s. 52).

