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A Finnország által kibocsátott új 2 eurós forgalmi emlékérme nemzeti előlapja

A pénzforgalomban részt vevő euroérmék az egész euroövezetben törvényes fizetőeszközül szolgálnak. A
nyilvánosság és a pénzérmékkel foglalkozó összes érdekelt fél tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi
minden új érme rajzolatának jellemzőit (1). A Tanács erre vonatkozó, 2003. december 8-i következteté-
seinek (2) megfelelően az euroövezethez tartozó tagállamok, valamint azok az országok, amelyek a Közös-
séggel létrejött monetáris megállapodás értelmében pénzforgalomban részt vevő euroérméket bocsátanak ki,
bizonyos mennyiségű euro-emlékérmét hozhatnak forgalomba azzal a feltétellel, hogy minden ország évente
legfeljebb egy fajta új emlékérmét hozhat forgalomba, és e célra csak a 2 eurós névértéket használják. Ezek
az érmék ugyanolyan technikai jellemzőkkel rendelkeznek, mint a szokásos forgalmi euroérmék, de nemzeti
előlapjukon a megemlékezéshez kapcsolódó rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország: Finnország

A megemlékezés tárgya: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme belső részén, kőfalba vágott szív alakú résen keresztül emberalak látható. A szív
alá a „HUMAN RIGHTS” (emberi jogok) szöveget vésik. A szív felett a kibocsátás éve („2008”) látható. A
kibocsátó ország jele („FI”), a művész, Tapio Kettunen nevének kezdőbetűje („K”), valamint a verdejel a kép
alsó felén található.

Az érmét az európai zászló tizenkét csillaga szegélyezi.

Kibocsátandó mennyiség: 1 500 000 érme

A kibocsátás hozzávetőleges időpontja: 2008. október

Peremirat: „SUOMI FINLAND ***”, ahol a három „*” egy-egy oroszlánfejábrának felel meg.
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(1) A 2002-ben kibocsátott összes pénzérme nemzeti előlapjával kapcsolatban lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1. o.
(2) Lásd az Általános Ügyek Tanácsának az euroérmék nemzeti előlapján szereplő rajzolat módosításairól szóló 2003.

december 8-i következtetéseit. Lásd még a pénzforgalomban részt vevő euroérmék nemzeti előlapján szereplő rajzolat
módosításával kapcsolatos közös gyakorlatról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/734/EK bizottsági ajánlást (HL L 264.,
2003.10.15., 38. o.).


