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EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(2000. gada 10. novembris)
par atsevišķu Eiropas Centrālās bankas tiesību aktu un dokumentu publicēšanu
(ECB/2000/12)
(2001/150/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas statūtus (šeit turpmāk “Statūti”), un jo īpaši
Statūtu 10.4., 34.1. un 34.2. pantu,
pēc apspriešanās ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) ģenerālpadomi,
tā kā:
(1)

ECB ļoti lielu nozīmi piešķir tam, lai arvien pārredzamāki kļūtu noteikumi, kas reglamentē Eiropas
Centrālo banku sistēmu (ECBS). Saskaņā ar šo pieeju
ECB pieņemtie tiesību akti un dokumenti nododami
atklātībā, lai garantētu sabiedrības informētību pat tad,
ja Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā vai Statūtos nav
norādīti nekādi pienākumi šajā sakarā.

(2)

Pārredzamību vislabāk var nodrošināt, publicējot ECB
tiesību aktus un dokumentus visās Kopienas oficiālajās
valodās Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī,

ieviešanu (šā lēmuma I pielikums), 1999. gada 22. aprīļa
Pamatnostādne ECB/1999/NP11 par atļauju pārejas periodā
emitēt valsts banknotes (šā lēmuma II pielikums) un 1998. gada
22. decembra Pamatnostādne ECB/1998/NP28 par kopīgiem
noteikumiem un obligātajiem standartiem, lai aizsargātu tādas
individuālas statistiskas informācijas konfidencialitāti, kuru
savākusi Eiropas Centrālā banka ar valstu centrālo banku
palīdzību (šā lēmuma III pielikums), 1998. gada 19. jūnija
Lēmums ECB/1998/NP1 par Eiropas Centrālās bankas neatkarīgā revidenta iecelšanu un par viņa pilnvaru ilgumu (šā
lēmuma IV pielikums), 1998. gada 1. decembra Lēmums ECB/
1998/NP15 par dažiem uzdevumiem, ko Eiropas Centrālā
banka veic attiecībā uz vidēja termiņa finansiālu atbalstu dalībvalstu maksājumu bilancēm (šā lēmuma V pielikums) un
1999. gada 8. aprīļa Ieteikums ECB/1999/NP7 par noteikumiem, ko piemēro tādu izmaksu grāmatvedības uzskaitē, kuras
saistītas ar banknošu emisiju (šā lēmuma VI pielikums).
2. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Frankfurtē pie Mainas, 2000. gada 10. novembris
1. pants
Ar šo tiek publicēti šādi dokumenti — 1998. gada 3. novembra
Pamatnostādne ECB/1998/NP10 par Eiropas Centrālo banku
sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtu 52. panta

ECB priekšsēdētājs —
Willem F. DUISENBERG

