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Nová národná strana obehových euromincí
(2020/C 49/10)

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Belgickom
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, 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, jednou z ktorých je, že 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: Belgicko
Motív: Medzinárodný rok zdravia rastlín 2020 (IYPH 2020)
Vecný opis vzoru: Vo vnútornej strane mince je vyobrazené oficiálne logo IYPH 2020, ktoré symbolizuje listy, a text
„Medzinárodný rok zdravia rastlín“. Listy predstavujú zdravé rastliny ako zdroj kyslíka, ktorý dýchame, potravín, ktoré
konzumujeme, a všetkého života na zemi. Tento pozitívny obraz listov chránených pred zhubnými škodcami a chorobami
vytvára kruh, ktorý predstavuje svet, a pripomína, že zdravie a ochrana rastlín je celosvetovou záležitosťou. Zdravie rastlín
je kľúčom k odstráneniu hladu, znižovaniu chudoby, ochrane životného prostredia a podpore hospodárskeho rozvoja.
Keďže mince bude raziť Holandská kráľovská mincovňa, na pravej strane sa nachádza značka utrechtskej mincovne –
Merkúrova palica. Na ľavej strane je zobrazená belgická značka riaditeľa mincovne – erb obce Herzele. V spodnej časti je
umiestnený kód krajiny BE a letopočet 2020.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
Náklad: 755 000 mincí
Dátum vydania: február 2020

(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).

