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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (EK) Nr. 993/2002
(2002. gada 6. jūnijs),
ar kuru labo Regulu ECB/2001/13 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (1)
(ECB/2002/4)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada
23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic
Eiropas Centrālā banka (2), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu
un 6. panta 4. punktu,
ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2531/98 (1998. gada
23. novembris) par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic
Eiropas Centrālā banka (3), kas grozīta ar Regulu 134/2002 (4),
un jo īpaši tās 6. panta 4. punktu,

ko tādu, kas būtu pretrunā ar to ziņotāju tiesisko
paļāvību, kas turpināja sniegt atbilstošo statistikas
informāciju pēc 2001. gada beigām,
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulu ECB/2001/13 labo šādi:
— Regulas 8. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

tā kā:
(1)

(2)

Bija paredzēts, ka 1998. gada 1. decembra Regulu
ECB/1998/16 par monetāro finanšu iestāžu nozares kopsavilkuma bilanci (5), kas grozīta ar Regulu
ECB/2000/8 (6) no 2003. gada 1. janvāra aizstās ar
Regulu ECB/2001/13. Ziņošana saskaņā ar jauno režīmu
sākas ar 2003. gada datiem. Pienākumiem attiecībā uz
ziņošanu saskaņā ar Regulu ECB/2001/16 tāpēc būtu
vajadzējis palikt spēkā līdz 2003. gada 1. janvārim.
Tomēr kļūdaini tika noteikts, ka Regulas ECB/2001/13
spēkā stāšanās datums ir 2002. gada 1. janvāris.
Rezultātā Regula ECB/2001/16, kura saskaņā ar Regulas
ECB/2001/13 nosacījumiem tiek atcelta šīs pēdējās
minētās regulas spēkā stāšanās dienā, tika atcelta vienu
gadu par ātru. Tāpēc ir svarīgi labot Regulu
ECB/2001/13, lai noteiktu, ka tā stājas spēkā 2003. gada
1. janvārī.
Regulā ECB/1998/16 paredzētos pienākumus attiecībā
uz ziņošanu ziņotāji veikuši no 1999. gada 1. janvāra.
Iepriekš minētās regulas nepārtraukto piemērojumu līdz
2002. gada 31. decembrim, it īpaši, pienākumu panākt
to, ka tā tiek ievērota no 2002. gada 1. janvāra, t.i.,
pirms dienas, kad stājas spēkā šī regula, neuzskata par

(1) Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 2423/2001 (OV L 333,
17.12.2001., 1. lpp.).
(2) OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.
(3) OV L 318, 27.11.1998., 1. lpp.
(4) OV L 24, 26.1.2002., 1. lpp.
(5) Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 2819/98 (OV L 356,
30.12.1998., 1. lpp.).
(6) Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 1921/2000 (OV L 229,
9.9.2000., 34. lpp.).

“1.
Regula (EK) Nr. 2819/98 (ECB/1998/16) ir atcelta no
2003. gada 1. janvāra.”
— Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:
“9. pants
Šī regula stājas spēkā 2003. gada 1. janvārī.”
2. pants
Nobeiguma noteikumi
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu
Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2002. gada 6. jūnijā
ECB Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
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