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Nová národná strana obehových euromincí
(2015/C 143/07)

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Maltou
Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút 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: Malta
Motív: Prvý let z Malty
Vecný opis vzoru: Minca pripomína dôležitý míľnik v histórii maltského letectva – 100 rokov od prvého letu z Malty.
Dňa 13. februára 1915 kapitán Kilmer vzlietol z prístavu Grand Harbour na hydropláne prepravovanom na lietadlovej
lodi HMS Ark Royal. Po 55 minútach letu lietadlo pristálo v prístave. Na minci je zobrazený hydroplán kapitána Kil
mera v pozadí so Senglea Point, jedným z výrazných znakov prístavu Grand Harbour. V hornej časti je v polkruhu nápis
„FIRST FLIGHT FROM MALTA“. Vpravo sú roky „1915 – 2015“. Vľavo dole sa nachádza nápis „100TH ANNIVERSARY“
a v spodnej časti iniciály autora vzoru „NGB“ (Noel Galea Bason).
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
Náklad: 300 000
Dátum vydania: marec 2015

(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 spolo
čných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).

