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VERORDENING (EG) Nr. 993/2002 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 6 juni 2002
houdende rectificatie van Verordening ECB/2001/13 met betrekking tot de geconsolideerde balans
van de sector monetaire financiële instellingen (1)
(ECB/2002/4)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23
november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (2), inzonderheid op artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 4,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23
november 1998 met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank (3), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 134/2002 (4), inzonderheid op artikel 6,
lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening ECB/2001/13 diende Verordening ECB/
1998/16 van 1 december 1998 met betrekking tot de
geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (5), gewĳzigd bij Verordening ECB/
2000/8 (6), met ingang van 1 januari 2003 te vervangen.
De rapportage krachtens de nieuwe regeling begint met
gegevens voor januari 2003. Rapportageverplichtingen
krachtens Verordening ECB/1998/16 hadden derhalve
moeten bestaan tot 1 januari 2003. De datum van
inwerkingtreding van Verordening ECB/2001/13 werd
echter abusievelĳk vastgesteld als 1 januari 2002, waardoor Verordening ECB/1998/16, die krachtens de bepalingen van Verordening ECB/2001/13 wordt ingetrokken op de dag dat Verordening ECB/2001/13 in
werking treedt, een jaar te vroeg werd ingetrokken.
Verordening ECB/2001/13 dient derhalve te worden
gerectificeerd, teneinde duidelĳk te maken dat zĳ op 1
januari 2003 in werking treedt.
Informatieplichtigen zĳn sedert 1 januari 1999 onderworpen aan de in Verordening ECB/1998/16 neergelegde rapportageverplichtingen. De toepassing van
Verordening ECB/1998/16 tot 31 december 2002, met
name de verplichting om met ingang van 1 januari

(1) Verordening (EG) nr. 2423/2001 van de Europese Centrale Bank
(PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1).
(2) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
(3) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 1.
(4) PB L 24 van 26.1.2002, blz. 1.
(5) Verordening (EG) nr. 2819/98 van de Europese Centrale Bank (PB
L 356 van 30.12.1998, blz. 7).
(6) Verordening (EG) nr. 1921/2000 van de Europese Centrale Bank
(PB L 229 van 9.9.2000, blz. 34).

2002, i.e. vóór de datum waarop de onderhavige verordening in werking treedt, aan Verordening ECB/1998/16
te voldoen, wordt geacht geen schending te vormen van
het gewettigd vertrouwen van de informatieplichtigen
die na 2001 de rapportage van de relevante statistische
informatie niet gestaakt hebben,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening ECB/2001/13 wordt als volgt gerectificeerd:
— artikel 8, lid 1, wordt als volgt vervangen:
„1.
Verordening (EG) nr. 2819/98 (ECB/1998/16) wordt
op 1 januari 2003 ingetrokken.”;
— artikel 9 wordt als volgt vervangen:
„Artikel 9
Deze verordening treedt op 1 januari 2003 in werking.”.
Artikel 2
Slotbepaling
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 6 juni 2002.
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