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Nová národná strana obehových euromincí
(2019/C 57/12)

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Írskom
Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých
nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej
činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny
a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do
obehu pamätné euromince za určitých podmienok, jednou z ktorých je, že musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR.
Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobra
zený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.
Vydávajúca krajina: Írsko
Motív: 100 rokov Dáil Éireann (írskeho parlamentu)
Vecný opis vzoru: Vzor zobrazuje prvé zasadnutie Dáil Éireann v tzv. Okrúhlej miestnosti (Round Room). Írsky parla
ment sa konštituoval 21. januára a celé zasadnutie prebehlo v írskom jazyku na zdôraznenie symbolického charakteru
stretnutia. Nad početným zhromaždením prvých volených Dáil írskeho národa sa klenie veľká Okrúhla miestnosť
v budove s názvom Mansion House. Tradičným unciálnym písmom sú uprostred vzoru vpísané slová „An Chéad Dáil“
a v hornej časti rok „1919“. V dolnej časti je uvedený názov krajiny a rok vydania „ÉIRE 2019“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
Náklad: 1 000 000 mincí
Dátum vydania: január 2019

(1) Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách 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).

