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VERORDENING (EG) Nr. 1746/2003 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 september 2003
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de
geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen
(ECB/2003/10)
Verdere wijzigingen in Verordening (EG) nr. 2423/2001
(ECB/2001/13) zijn vereist, gezien de codificatie van
Verordening (EG) nr. 2818/98 van de Europese Centrale
Bank van 1 december 1998 inzake de toepassing van
reserveverplichtingen (ECB/1998/15) (3),

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

(3)

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 (1), inzonderheid
op artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 4,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/
13) van 22 november 2001 met betrekking tot de
geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (2) dienen monetaire financiële instellingen (MFI's) op kwartaalbasis statistische gegevens te
rapporteren, uitgesplitst naar land en valuta. Op dit
ogenblik verlangt de verordening dergelijke gegevens
evenwel slechts van de lidstaten van de Europese Unie
(EU), die ten tijde van de goedkeuring van de verordening lidstaat waren. De verordening dient derhalve te
worden gewijzigd, opdat de rapportagevereisten tevens
van toepassing zijn op gegevens ten aanzien van de
landen die op 1 mei 2004 toetreden tot de EU.

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) wordt als
volgt gewijzigd:
1. Aan artikel 4, lid 2, wordt de volgende zin toegevoegd:
„Met betrekking tot bijlage I, sectie IV, deel 1, paragraaf 6a
en paragraaf 7a, beoordeelt elke NCB ingeval van gegevens
betreffende met het „#”-symbool gemerkte cellen, in tabel 3
en tabel 4 van bijlage I, deel 2, of deze niet-significant zijn
en informeert de rapportageplichtigen indien zij rapportage
ervan niet verlangt.”.
2. Artikel 5, lid 2, wordt geschrapt.
3. De bijlagen I en V worden overeenkomstig de bijlage bij
deze verordening gewijzigd.
4. Bijlage II wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.
Artikel 2

(2)

Op dit ogenblik zijn de meeste gegevens ten aanzien van
de voornoemde landen waarschijnlijk niet-significant.
Het voordeel verbonden met het afzonderlijk vaststellen
van niet-significante gegevens is waarschijnlijk geringer
dan de hiermee gemoeide kosten. Het principe van flexibiliteit dient ook te worden toegepast bij de rapportage
van de nieuwe gegevens, zulks overeenkomstig de reeds
door Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13)
toegestane flexibiliteit bij de berekening van kwartaalcijfers, indien met behulp van op een hoger aggregatieniveau verzamelde cijfers kan worden aangetoond dat de
bedoelde gegevens waarschijnlijk niet-significant zijn. Te
dien einde beoordelen de nationale centrale banken
regelmatig of gegevens al dan niet significant zijn.

(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
(2) PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2174/2002 (ECB/2002/8) (PB L 330 van 6.12.2002,
blz. 29).

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Artikel 1, lid 1 en lid 3, is met ingang van 1 mei 2004 van
toepassing. Artikel 1, lid 2 en lid 4, is met ingang van 10 maart
2004 van toepassing.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 september 2003.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
Willem F. DUISENBERG

(3) PB L 356 van 30.12.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 690/2002 (ECB/2002/3) (PB L 106 van
23.4.2002, blz. 9).
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BIJLAGE
De bijlagen I, II en V bij Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) worden als volgt gewijzigd:
1. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
a) Sectie IV, deel 1, wordt als volgt gewijzigd:
i) De volgende paragraaf 6a wordt ingevoegd:
„6a. Informatieplichtigen rapporteren gegevens betreffende niet met het „#”-symbool gemerkte cellen in tabel
3 van deel 2.
Informatieplichtigen rapporteren tevens gegevens betreffende met het „#”-symbool gemerkte cellen.
Indien echter uit op een hoger aggregatieniveau verzamelde cijfers blijkt dat deze gegevens niet-significant zijn, kunnen NCB's beslissen dat zij rapportage ervan niet verlangen. Elke NCB informeert de rapportageplichtigen over een dergelijke beslissing.”.
ii) De volgende paragraaf 7a wordt ingevoegd:
„7a. Informatieplichtigen rapporteren gegevens betreffende niet met het „#”-symbool gemerkte cellen in tabel
4 van deel 2.
Informatieplichtigen rapporteren tevens gegevens betreffende met het „#”-symbool gemerkte cellen.
Indien echter uit op een hoger aggregatieniveau verzamelde cijfers blijkt dat deze gegevens niet-significant zijn, kunnen NCB's beslissen dat zij rapportage ervan niet verlangen. Elke NCB informeert de rapportageplichtigen over een dergelijke beslissing.”.
iii) De volgende paragraaf 9a wordt toegevoegd:
„9a. Indien gegevens betreffende met het „#”-symbool gemerkte cellen niet-significant zijn, maar NCB's deze
desalniettemin verzamelen, mogen de NCB's de indiening van deze gegevens bij de ECB met één extra
maand uitstellen vanaf het einde van de 28e werkdag volgend op het einde van het kwartaal waarop de
gegevens betrekking hebben. NCB's bepalen wanneer zij gegevens van informatieplichtigen moeten
ontvangen om aan deze termijn te kunnen voldoen.”.
b) Deel 2 wordt als volgt gewijzigd:
i) In tabel 3 (uitsplitsing naar land):
— Onder de rubriek „B. Overige deelnemende lidstaten (d.w.z. met uitzondering van nationale sector) + deel
van C. Rest van de wereld (lidstaten)” worden kolommen ingevoegd voor elk land dat op 1 mei 2004 tot
de EU toetreedt. Elke cel in elk van de kolommen wordt met het „#”-symbool gemerkt.
— In het kopje van de laatste kolom worden de woorden „(met uitzondering van lidstaten)” vervangen door
„(met uitzondering van DK, SV, GB)”.
— De volgende „Algemene opmerking” wordt aan de tabel toegevoegd: „Indien uit op een hoger aggregatieniveau verzamelde cijfers blijkt dat gegevens betreffende met het „#”-symbool gemerkte cellen niet-significant
zijn, kunnen NCB's beslissen dat zij rapportage ervan niet verlangen.”.
ii) In tabel 4 (uitsplitsing naar valuta):
— Onder de rubriek „Valuta's van overige lidstaten”, worden kolommen ingevoegd voor elk land dat op 1 mei
2004 tot de EU toetreedt. Elke cel in elk van de voornoemde kolommen wordt met het „#”-symbool
gemerkt.
— De eerste rij wordt als volgt vervangen:
Valuta's van
overige lidstaten
„BALANSPOSTEN

Alle
valuta's
gecombineerd

Euro

[Cellen voor de
valuta van elke
lidstaat]

Overige valuta's

Totaal

USD

JPY

CHF

Resterende
valuta's
gecombineerd (1)

(...)
(1) Valuta's van overige lidstaten (met uitzondering van DKK, SEK and GBP) zijn in deze kolom opgenomen.”

— De volgende „Algemene opmerking” wordt aan de tabel toegevoegd: „Indien uit op een hoger aggregatieniveau verzamelde cijfers blijkt dat gegevens betreffende met het „#”-symbool gemerkte cellen niet-significant
zijn, kunnen NCB's beslissen dat zij rapportage ervan niet verlangen.”
2. In bijlage II, deel 1, paragraaf 2, worden de woorden „(één maand)” geschrapt.
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3. In bijlage V worden de volgende paragrafen 1a, 1b en 2a ingevoegd:
„1a. Niettegenstaande paragraaf 1, begint de eerste rapportage volgens deze verordening betreffende met het „#”symbool gemerkte cellen met kwartaalgegevens voor de periode die eindigt in juni 2004.
1b. Indien de betrokken NCB besluit de eerste rapportage van niet-significante gegevens, te beginnen met kwartaalgegevens voor de periode die eindigt in juni 2004, niet te verlangen, begint de rapportage twaalf maanden nadat
de betrokken NCB de rapportageplichtigen heeft geïnformeerd dat gegevens verlangd worden.
2a. Voor de eerste twaalf maanden van hun rapportage, mag de indiening bij de ECB van significante gegevens
betreffende met het „#”-symbool gemerkte cellen met één extra maand worden uitgesteld, vanaf het einde van
de 28e werkdag volgend op het einde van het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben. NCB's bepalen
wanneer zij gegevens van informatieplichtigen moeten ontvangen om aan deze termijn te kunnen voldoen.”.
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