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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 10 november 2000
inzake de publicatie van bepaalde rechtshandelingen en rechtsinstrumenten van de Europese
Centrale Bank
(ECB/2000/12)
(2001/150/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale
Banken en van de Europese Centrale Bank (hierna aangeduid
als de „statuten”), inzonderheid op de artikelen 10.4, 34.1 en
34.2,
Na raadpleging van de Algemene Raad van de Europese
Centrale Bank (ECB),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Europese Centrale Bank hecht groot belang aan het
versterken van de doorzichtigheid van het regelgevend
kader van het Europees Stelsel van Centrale Banken
(hierna aangeduid als „ESCB”). Overeenkomstig deze
aanpak dienen de door de ECB vastgestelde rechtshandelingen en rechtsinstrumenten beschikbaar te worden
gesteld aan het grote publiek opdat het hiervan kennis
kan nemen, ofschoon een dergelĳke verplichting noch in
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap noch in de statuten is vastgelegd.

(2)

Doorzichtigheid wordt het meest gediend door publicatie van de rechtshandelingen en rechtsinstrumenten
van de ECB in alle officiële Gemeenschapstalen in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Bank (bĳlage I bĳ dit besluit), Richtsnoer ECB/1999/NP11 van
22 april 1999 inzake de machtiging om tĳdens de overgangsperiode nationale bankbiljetten uit te geven (bĳlage II bĳ dit
besluit) en Richtsnoer ECB/1998/NP28 van 22 december 1998
betreffende de gemeenschappelĳke regels en minimumnormen
ter bescherming van het vertrouwelĳke karakter van individuele
statistische gegevens die door de ECB, daarin bĳgestaan door de
nationale centrale banken, worden verzameld (bĳlage III bĳ dit
besluit); Besluit ECB/1998/NP1 van 19 juni 1998 inzake de
benoeming en de duur van het mandaat van de externe
accountant van de Europese Centrale Bank (bĳlage IV bĳ dit
besluit); Besluit ECB/1998/NP15 van 1 december 1998 betreffende het uitoefenen van bepaalde functies door de Europese
Centrale Bank met betrekking tot financiële ondersteuning op
middellange termĳn van de betalingsbalansen van lidstaten
(bĳlage V bĳ dit besluit) en Aanbeveling ECB/1999/NP7 van 8
april 1999 inzake de boekhoudkundige behandeling van kosten
in verband met de uitgifte van bankbiljetten (bĳlage VI bĳ dit
besluit) worden bĳ deze gepubliceerd.
Artikel 2
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 10 november 2000.

Artikel 1
Richtsnoer ECB/1998/NP10 van 3 november 1998 inzake de
tenuitvoerlegging van artikel 52 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale
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