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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 10. listopadu 2000
o zveřejnění některých právních aktů a nástrojů Evropské centrální banky
(ECB/2000/12)
(2001/150/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a
Evropské centrální banky (dále jen „statut“), a zejména na
články 10.4, 34.1 a 34.2 uvedeného statutu,
po konzultaci s Generální radou Evropské centrální banky
(ECB),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Evropská centrální banka přikládá velkou důležitost
zvýšení průhlednosti regulatorního rámce Evropského
systému centrálních bank (ESCB). V souladu s tímto
přístupem by měly být právní akty a nástroje přijaté
Evropskou centrální bankou zpřístupněny veřejnosti,
aby byla zajištěna její informovanost, a to i tehdy, kdy
Smlouva o založení Evropského společenství nestanoví
žádnou povinnost tak učinit.

(2)

Průhlednost lze nejlépe zajistit zveřejněním právních
aktů a nástrojů ECB ve všech úředních jazycích Společenství v Úředním věstníku Evropských společenství,

I tohoto rozhodnutí), obecné zásady ECB/1999/NP11 ze dne
22. dubna 1999 o povolení vydávat národní bankovky v přechodném období (příloha II tohoto rozhodnutí), obecné zásady
ECB/1998/NP28 ze dne 22. prosince 1998 o obecných pravidlech a minimálních standardech ochrany důvěrnosti individuálních statistických informací shromažďovaných Evropskou
centrální bankou za pomoci národních centrálních bank
(příloha III tohoto rozhodnutí), rozhodnutí ECB/1998/NP1 ze
dne 19. června 1998 o jmenování a délce funkčního období
externího auditora Evropské centrální banky (příloha IV tohoto
rozhodnutí), rozhodnutí ECB/1998/NP15 ze dne 1. prosince
1998 o plnění některých úkolů ECB při poskytování střednědobé finanční pomoci platební bilanci členských států (příloha
V tohoto rozhodnutí) a doporučení ECB/1999/NP7 ze dne 8.
dubna 1999 o účtování nákladů vzniklých v souvislosti s vydáváním bankovek (příloha VI tohoto rozhodnutí).

Článek 2
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských
společenství.

ROZHODLA TAKTO:

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. listopadu 2000.
Článek 1
Zveřejňují se obecné zásady ECB/1998/NP10 ze dne 3. listopadu 1998, kterými se provádí článek 52 statutu Evropského
systému centrálních bank a Evropské centrální banky, (příloha
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