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EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 993/2002,
annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002,
rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 (1) oikaisemisesta
(EKP/2002/4)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä
tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2533/98 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 1
kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (3), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 134/2002 (4), ja erityisesti sen
6 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen EKP/2001/13 tarkoituksena oli korvata rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 1 päivänä joulukuuta 1998 annettu asetus EKP/1998/16 (5), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella EKP/2000/8 (6), 1
päivästä tammikuuta 2003 alkaen. Uuden järjestelmän
mukainen tietojen antaminen alkaa tammikuun 2003
tilanteesta. Asetuksen EKP/1998/16 mukaisten tiedonantovelvollisuuksien olisi siten pitänyt jatkua 1 päivään
tammikuuta 2003 asti. Asetus EKP/2001/13 oli
kuitenkin virheellisesti säädetty tulemaan voimaan 1
päivänä tammikuuta 2002. Tämän vuoksi asetus EKP/
1998/16, joka asetuksen EKP/2001/13 säännösten
mukaisesti on kumottu asetuksen EKP/2001/13
voimaantulosta alkaen, kumottiin vuotta liian aikaisin.
Asetusta EKP/2001/13 on siten oikaistava, jotta voidaan
selventää, että se tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2003.
Asetuksessa EKP/1998/16 asetetut tiedonantovelvollisuudet ovat koskeneet tiedonantajia 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen. Asetuksen EKP/1998/16 soveltamisen jatkamisella 31 päivään joulukuuta 2002 saakka,
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erityisesti velvollisuudella noudattaa sitä 1 päivästä
tammikuuta 2002 alkaen, eli siihen asti kunnes tämä
asetus tulee voimaan, ei katsota loukattavan tiedonantajien luottamuksensuojaa, sillä ne ovat jatkuvasti ilmoittaneet vaaditut tilastotiedot myös vuoden 2001 jälkeen,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Oikaistaan asetus EKP/2001/13 seuraavasti:
— Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Kumotaan asetus (EY) N:o 2819/98 (EKP/1998/16) 1
päivästä tammikuuta 2003.”
— Korvataan 9 artikla seuraavasti:
”9 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.”
2 artikla
Loppusäännös
Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, kun se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tehty Frankfurt am Mainissa 6 päivänä kesäkuuta 2002.
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