
Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2018/C 24/02)

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Francję

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu 
społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszyst
kich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkow
skim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, 
przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone 
warunki, a w szczególności, że monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry tech
niczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okoliczno
ściowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Francja

Upamiętniany motyw: „Bleuet de France” (francuski chaber)

Opis motywu: Od 100 lat chaber jest we Francji kwiatem pamięci i solidarności. Symbol ten zrodził się z chęci niesie
nia pomocy inwalidom wojennym wojny w latach 1914-1918. Bardzo szybko ten mały kwiatek stał się symbolem 
wdzięczności narodu francuskiego za ofiary poniesione przez jego żołnierzy na rzecz obrony kraju i jego ideałów.

Obecnie francuski chaber nadal pełni swoją tradycyjną funkcję symbolu wsparcia moralnego i finansowego dla wetera
nów i ofiar wojen, które miały miejsce w przeszłości, i tych, które toczą się obecnie, jak również dla ofiar terroryzmu.

Francuski chaber ma również swój udział w przekazywaniu młodzieży ideałów i wartości, takich jak szacunek, pokój 
i tolerancja. Pamięć o przeszłości jest hołdem dla tych, którzy kiedyś walczyli o naszą wolność, i dla tych, którzy nadal 
o nią walczą.

W motywie chaber umieszczony jest na środku Jest on otoczony napisem „Le Bleuet de France, fleur de mémoire et de 
solidarité” (Francuski chaber, kwiat pamięci i solidarności). W motywie widnieją również daty „1918-2018” oraz litery 
„RF” (Republique Française).

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 15 mln monet

Data emisji: 31 stycznia 2018 r.

(1) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane 
w 2002 r.

(2) Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. 
w  sprawie  wspólnych  wytycznych  dotyczących  narodowych  stron  i  emisji  monet  euro  przeznaczonych  do  obiegu  (Dz.U.  L  9 
z 14.1.2009, s. 52).
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