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Nová národná strana obehových euromincí
(2012/C 103/03)

Národná strana novej pamätnej obehovej mince v hodnote 2 EUR vydanej Francúzskom
Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia uverejňuje vzory všetkých
nových mincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, a takisto aj širokú
verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré
so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu
pamätné euromince za splnenia určitých podmienok. Predovšetkým, že pôjde len o mince v nominálnej
hodnote 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na
národnej strane však nesú pamätný motív, ktorý má vysokú symbolickú hodnotu z národného alebo
európskeho hľadiska.
Vydávajúca krajina: Francúzsko
Pamätná udalosť: Sté výročie narodenia opáta Pierra (abbé Pierre), ktorý je vo Francúzsku známy ako
ochranca chudobných.
Opis motívu:
Na minci je zobrazený portrét opáta Pierra s jeho baretkou a logo jeho nadácie s malým textom „Et les
autres?“ („A ostatní?“), ktoré bolo jeho obľúbeným heslom na pripomenutie toho, že človek by nikdy nemal
zabudnúť pomáhať ostatným. Písmena „RF“ sa uvádzajú namiesto „Francúzska republika“ spolu s rohom
hojnosti, značkou mincovne Monnaie de Paris na ľavej strane, a „kvietkom“, znakom ryteckej dielne na
pravej strane.
Po vonkajšom obvode mince je zobrazených 12 hviezd európskej vlajky.
Vydávané množstvo mincí: 1 milión
Dátum vydania: Júl 2012

(1) Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1, pokiaľ ide o národné strany 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).
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