C 57/22

Úradný vestník Európskej únie

SK

13.2.2019

Nová národná strana obehových euromincí
(2019/C 57/11)

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Francúzskom
Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých
nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej
činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny
a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do
obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto
mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený
pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.
Vydávajúca krajina: Francúzsko
Motív: 30. výročie pádu Berlínskeho múru
Vecný opis vzoru: Pred tridsiatimi rokmi došlo k pádu Berlínskeho múru. Táto udalosť neovplyvnila len nemeckú
spoločnosť, ale mala globálne dôsledky. 9. november 1989 znamenal koniec studenej vojny a ohlásil uzmierenie po
niekoľkých desaťročiach napätia v medzinárodných vzťahoch. Na európskej úrovni ide o prvý krok k opätovnému
zjednoteniu jednej z vedúcich krajín Európskej únie. Významná zmena bola neskôr zhmotnená v podobe Moskovskej
zmluvy, ktorej signatárom bolo aj Francúzsko. V jedinom roku Európska únia privítala 16 miliónov nových občanov, čo
malo takmer taký štrukturálny a hospodársky vplyv ako vstup novej krajiny!
Na minci je vyobrazený Berlínsky múr s otvorom uprostred, ktorým prelietajú holubice (alegória medzinárodného
uzmierenia) a prechádza oslavujúci dav. V pozadí sa nachádza Brandenburská brána, ktorá je typickým symbolom Ber
lína. Na jednej strane múru je nápis „30. výročie pádu Berlínskeho múru/30 Jahre Mauerfall“. V spodnej časti návrhu je
uvedený rok vydania „2019“ a napravo označenie vydávajúcej krajiny „RF“ (République Française).
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
Náklad: 10 miliónov mincí
Dátum vydania: 31. január 2019

(1) Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.
(2) Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008
o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).

