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EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 993/2002
av den 6 juni 2002
om rättelse av ECB/2001/13 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (1)
(ECB/2002/4)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den
23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling
av statistiska uppgifter (2), särskilt artikel 5.1 och artikel 6.4 i
denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den
23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning
av minimireserver (3), ändrad genom förordning (EG) nr 134/
2002 (4), särskilt artikel 6.4 i denna,
och av följande skäl:
(1)

(2)

Förordning ECB/2001/13 avsågs från och med den 1
januari 2003 ersätta Europeiska centralbankens förordning ECB/1998/16 av den 1 december 1998 angående
en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära
finansinstitut (5), ändrad genom förordning ECB/2000/
8 (6). Rapportering av uppgifter enligt den nya förordningen skall ske första gången för januari månad 2003.
Skyldigheterna i fråga om statistikrapportering enligt
förordning ECB/1998/16 skulle därför ha kvarstått till
den 1 januari 2003. Datum för ikraftträdande av förordning ECB/2001/13 sattes emellertid felaktigt till den 1
januari 2002, vilket fick till följd att förordning ECB/
1998/16 upphävdes ett år för tidigt, eftersom denna
enligt bestämmelserna i förordning ECB/2001/13
upphör att gälla i och med att den förordningen träder i
kraft. Förordning ECB/2001/13 skall därför rättas för att
klargöra att den träder i kraft den 1 januari 2003.
Skyldighet för uppgiftslämnarna att rapportera statistik
enligt förordning ECB/1998/16 infördes den 1 januari
1999. De har fortsatt att rapportera dessa statistiska
uppgifter även efter utgången av 2001. En fortsatt
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tillämpning av den förordningen till och med den 31
december 2002, och särskilt skyldigheten att tillämpa
den från och med den 1 januari 2002, dvs. innan den
här förordningen träder i kraft, kan inte anses stå i strid
med uppgiftslämnarnas berättigade förväntningar.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning ECB/2001/13 rättas på följande sätt:
— Artikel 8.1 skall ersättas med följande:
”1.
Förordning (EG) nr 2819/98 (ECB/1998/16) upphör
att gälla den 1 januari 2003.”
— Artikel 9 skall ersättas med följande:
”Artikel 9
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.”
Artikel 2
Slutbestämmelse
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 6 juni 2002.
För ECB-rådet
Willem F. DUISENBERG
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