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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 151/11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 993/2002 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 6ης Ιουνίου 2002
που διορθώνει τον κανονισµό ΕΚΤ/2001/13 σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του τοµέα
των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (1)
(ΕΚΤ/2002/4)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23ης
Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2), και ιδίως το άρθρο
5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλίου, της 23ης
Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 134/2002 (4),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός ΕΚΤ/2001/13 επρόκειτο να αντικαταστήσει,
από την 1η Ιανουαρίου 2003, τον κανονισµό ΕΚΤ/1998/16
της 1ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τον ενοποιηµένο
ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό ΕΚΤ/2000/8 (6). Η παροχή στοιχείων υπό το νέο
καθεστώς αρχίζει µε τα στοιχεία του µήνα Ιανουαρίου του
2003. Ως εκ τούτου, οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων
βάσει του κανονισµού ΕΚΤ/1998/16 θα έπρεπε να εξακολουθήσουν να υφίστανται έως την 1η Ιανουαρίου 2003.
Ωστόσο, λόγω του εσφαλµένου καθορισµού της 1ης
Ιανουαρίου 2002 ως ηµεροµηνίας έναρξης της ισχύος του
κανονισµού ΕΚΤ/2001/13, ο κανονισµός ΕΚΤ/1998/16, ο
οποίος σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού ΕΚΤ/
2001/13 καταργείται από την ηµεροµηνία έναρξης της
ισχύος του τελευταίου, καταργήθηκε ένα έτος ενωρίτερα.
Συνεπώς, ο κανονισµός ΕΚΤ/2001/13 πρέπει να διορθωθεί,
προκειµένου να καταστεί σαφές ότι αρχίζει να ισχύει την 1η
Ιανουαρίου 2003.
Οι µονάδες παροχής στοιχείων υπόκεινται από την 1η
Ιανουαρίου 1999 στις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων οι
οποίες θεσπίζονται µε τον κανονισµό ΕΚΤ/1998/16. Η αδιάλειπτη εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού έως και τις 31
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∆εκεµβρίου 2002, και δη η υποχρέωση συµµόρφωσης προς
τις διατάξεις του από την 1η Ιανουαρίου 2002, ήτοι πριν
από το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισµού, θεωρείται ότι δεν προσβάλλει τη δικαιολογηµένη
εµπιστοσύνη των µονάδων παροχής στοιχείων, οι οποίες
εξακολούθησαν να παρέχουν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία
µετά το τέλος του 2001,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός ΕΚΤ/2001/13 διορθώνεται ως εξής:
— Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2819/98 (ΕΚΤ/1998/16)
καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2003.»
— Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
2003.»
Άρθρο 2
Τελική διάταξη
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 6 Ιουνίου 2002.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος
Willem F. DUISENBERG

