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Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė
(2013/C 363/08)

Suomijos išleistos naujos proginės apyvartinės 2 eurų monetos nacionalinė pusė
Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas
suinteresuotąsias šalis, kurių veikla susijusi su monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo
eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos
valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma
išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis
tam tikrų sąlygų, visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteris
tikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau jų nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis
didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.
Monetas leidžianti šalis: Suomija
Proga: 150-asis parlamento jubiliejus. 1863 m. pradėjo vykti reguliarios Suomijos parlamento sesijos.
Dizaino aprašas:
Ant proginės dviejų eurų monetos iškalti metai – 1863 ir iš šio skaičiaus besistiebiantis daigelis, simboli
zuojantis demokratijos pradžią ir Suomijos vystymąsi. Apačioje puslankiu iškalti kalyklos ženklu atskirti du
žodžiai – monetą leidžiančios šalies pavadinimas SUOMI FINLAND, taip pat metai – 2013.
Su 1863 m. parlamentu prasidėjo šviesėjimo laikotarpis. 1863 metai Suomijoje žymi tikrosios demokratijos
ir skaidrios spaudos veiklos pradžią, be to, tais metais įgyta teisė vartoti suomių kalbą. Pradėjus vykti
reguliariems parlamento posėdžiams, suomiai įgijo nepalyginamai geresnes galimybes daryti įtaką savo šalies
reikalams. Šie metai žymi Suomijos demokratijos aušrą.
Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.
Tiražas: 1 mln.
Išleidimo data: 2013 m. rugsėjo mėn.

(1) Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.
(2) Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos
rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14,
p. 52).
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