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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 10 november 2000
om offentliggörande av vissa av Europeiska centralbankens rättsakter och rättsliga instrument
(ECB/2000/12)
(2001/150/EG)
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RÅD HAR FATTAT DETTA
BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan), särskilt
artiklarna 10.4, 34.1 och 34.2 i denna,
efter samråd med Europeiska centralbankens (ECB) allmänna
råd, och
av följande skäl:
(1)

ECB fäster stor vikt vid att öka öppenheten vad gäller
Europeiska centralbankssystemets (nedan kallat ECBS)
regelverk. I linje med detta bör de rättsakter och rättsliga
instrument som antagits av ECB göras tillgängliga för
allmänheten i upplysningssyfte, även om detta inte föreskrivs i Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen.

(2)

Öppenheten tjänas bäst genom att ECB:s rättsakter och
rättsliga instrument offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning på samtliga gemenskapsspråk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(bilaga I till detta beslut), riktlinje ECB/1999/NP11 av den 22
april 1999 om tillstånd att ge ut nationella sedlar under övergångsperioden (bilaga II till detta beslut), riktlinje ECB/1998/
NP28 av den 22 december 1998 om gemensamma regler och
miniminormer för att insynsskydda vissa individuella statistikuppgifter som samlats in av ECB med hjälp av de nationella
centralbankerna (bilaga III till detta beslut), beslut ECB/1998/
NP1 av den 19 juni 1998 avseende utnämningen av Europeiska
centralbankens externa revisor och uppdragstidens längd
(bilaga IV till detta beslut), beslut ECB/1998/NP15 av den 1
december 1998 om vissa åtgärder som Europeiska centralbanken skall vidta i fråga om medelfristigt ekonomiskt stöd till
medlemsstaters betalningsbalans (bilaga V till detta beslut) och
rekommendation ECB/1999/NP7 av den 8 april 1999 om redovisningen av kostnader i samband med utgivningen av sedlar
(bilaga VI till detta beslut).
Artikel 2
Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 10 november 2000.

Artikel 1
Härigenom offentliggörs riktlinje ECB/1998/NP10 av den 3
november 1998 om genomförande av artikel 52 i stadgan för
Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken
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