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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 10. november 2000
om offentliggørelse af visse af Den Europæiske Centralbanks retsakter og retlige instrumenter
(ECB/2000/12)
(2001/150/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende
benævnt »statutten«), særlig artikel 10.4, 34.1 og 34.2, og
efter høring af Det Generelle Råd for Den Europæiske Centralbank (ECB), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den Europæiske Centralbank lægger stor vægt på at
fremme åbenhed vedrørende de retlige rammer for Det
Europæiske System af Centralbanker (ESCB); i overensstemmelse med denne holdning bør retsakter og retlige
instrumenter vedtaget af ECB gøres tilgængelige for
offentligheden for dermed at fremme det almindelige
kendskab hertil, selv om traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab ikke indeholder en forpligtelse til
at gøre dette.

(2)

Åbenhed kan bedst fremmes gennem offentliggørelse af
ECB's retsakter og retlige instrumenter på alle officielle
fællesskabssprog i De Europæiske Fællesskabers Tidende —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

I til denne afgørelse), og retningslinje ECB/1999/NP11 af 22.
april 1999 om bemyndigelse til at udstede nationale pengesedler i overgangsperioden (bilag II til denne afgørelse), samt
retningslinje ECB/1998/NP28 af 22. december 1998 om fælles
regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortroligheden af den individuelle statistiske information, der
indsamles af Den Europæiske Centralbank med bistand fra de
nationale centralbanker (bilag III til denne afgørelse), afgørelse
ECB/1998/NP1 af 19. juni 1998 om udnævnelse af Den Europæiske Centralbanks eksterne revisor og mandatets varighed
(bilag IV til denne afgørelse), afgørelse ECB/1998/15 af 1.
december 1998 om Den Europæiske Centralbanks udøvelse af
visse funktioner i tilknytning til mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (bilag V til denne afgørelse) samt
henstilling ECB/1999/NP7 af 8. april 1999 om den bogføringsmæssige behandling af udgifter i forbindelse med seddeludstedelse offentliggøres hermed.
Artikel 2
Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. november 2000.

Artikel 1
Retningslinje ECB/1998/NP10 af 3. november 1998 om
gennemførelsen af artikel 52 i statutten for Det Europæiske
System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (bilag
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