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Nová národní strana euromincí určených k oběhu
(2013/C 219/05)

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k peněžnímu oběhu a vydávané Belgií
Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat
širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech
nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům
a zemím, které uzavřely měnovou dohodu se Společenstvím, na jejímž základě mohou vydávat euromince,
povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k peněžnímu oběhu, jde-li pouze
o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní
dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z národního nebo evropského
hlediska vysokou symbolickou hodnotu.
Vydávající země: Belgie
Pamětní motiv: sté výročí založení Královského meteorologického ústavu
Popis návrhu:
Ve středu vnitřního pole mince je číslovka 100, v jejíž první nule se nalézají zkratky „KMI“ a „IRM“, zatímco
druhá nula znázorňuje Slunce.
Nalevo od slunce jsou znázorněny isobary, kapky deště a sněhové vločky. Mezi horními paprsky Slunce je
uveden rok 2013 a mezi spodními paprsky je uvedeno označení vydávající země „BE“. Značka mincmistra
a bruselská mincovní značka, hlava archanděla Michaela s přilbicí, jsou vyraženy pod číslicí 1 číslovky 100.
Po vnějším obvodu mince je zobrazeno dvanáct hvězd evropské vlajky.
Objem emise: 2 miliony mincí
Datum emise: září 2013

(1) Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.
(2) Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince
2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9,
14.1.2009, s. 52).
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