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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 993/2002/EK RENDELETE
(2002. június 6.)
a monetáris pénzügyi intézmények ágazati összevont mérlegéről szóló EKB/2001/13 rendelet
helyesbítéséről (1)
(EKB/2002/4)
kell felelni, nem tekinthető a vonatkozó statisztikai információkat 2001 végét követően is folyamatosan jelentő
adatszolgáltatói kör jogos elvárásaiba ütközőnek,

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA

tekintettel az Európai Központi Bank statisztikai információgyűjtéséről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi
rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkének (1) bekezdésére,
valamint 6. cikkének (4) bekezdésére,
tekintettel az 134/2002/EK (3) rendelettel módosított, a kötelező tartalék Európai Központi Bank által történő alkalmazásáról szóló, 1998. november 23-i 2531/98/EK tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 6. cikkének (4) bekezdésére,

ELFOGADTAZ EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az EKB/2001/13 rendelet a következőképpen módosul:
–

mivel:
(1)

(2)

Az EKB/2001/13 rendelet az EKB/2000/8 (5) rendelettel
módosított, a monetáris pénzügyi intézményi ágazati
összevont mérlegéről szóló, 1998. december 1-jei EKB/
1998/16 (6) európai központi banki rendeletet 2003.
január 1. hatállyal szándékozott módosítani. Az új rendszer alapján történő jelentéstétel 2003 januárjától veszi
kezdetét. Ezért az EKB/1998/16 rendelet alapján fennálló
jelentéstételi kötelezettségnek 2003. január 1-jéig továbbra is léteznie kell. Azonban az EKB/2001/13 rendelet
hatálybalépésének időpontja tévesen 2002. január 1jében került meghatározásra, amelynek eredményeként
az EKB/1998/16 rendelet, amelyet az EKB/2001/13 rendelet hatályba lépésének napján helyeztek hatályon kívül,
egy évvel korábban vesztette hatályát. Ezért helyesbíteni
kell az EKB/2001/13 rendeletet annak egyértelművé tételére, hogy a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.
Az adatszolgáltatói körre 1999. január 1-jétől az EKB/
1998/16 rendeletben megállapított adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik. Ez utóbbi rendelet 2002. december
31-ig történő további alkalmazása, különösen azon kötelezettségé, hogy rendelkezéseinek 2002. január 1-jétől,
azaz a jelenlegi szabályozás hatályba lépése előtt meg

(1) Az Európai Központi Bank 2423/2001/EK rendelete (HL L 333.,
2000.12.17., 1. o.)
(2) HL L 318., 1998.11.27., 8. o.
(3) HL L 24., 2002.1.26, 1. o.
(4) HL L 318., 1998.11.27., 1. o.
(5) Az Európai Központi Bank 1921/2001/EK rendelete (HL L 229.,
2000.9.9., 34. o.)
(6) Az Európai Központi Bank 2819/98/EK rendelete (HL L 356.,
1998,12.30., 1. o.).

A rendelet 8. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.
A 2819/98/EK (EKB/1998/16) rendelet 2003. január
1-jén hatályát veszti.”

–

A rendelet 9. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. cikk
Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.”
2. cikk
Záró rendelkezés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő
kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2002. június 6-án
Az EKB Kormányzótanácsa részéről
az elnök
Willem F. DUISENBERG

