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Recomendaç}o do Banco Central Europeu referente a um regulamento (CE) do Conselho
relativo { compilaç}o de informaç}o estatòstica pelo Banco Central Europeu
(98/C 246/08)
(Apresentado pelo Banco Central Europeu em 7 de Julho de 1998)

O CONSELHO DA UNI]O EUROPEIA,

Tendo em conta o disposto nos estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu
(a seguir designados por «estatutos»), em especial no seu
artigo 5o., no. 4,
Tendo em conta a recomendaç}o do Banco Central Europeu (a seguir designado por «BCE»),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer da Comiss}o,
e actuando de
no. 6 do artigo
dade Europeia
artigo 42o. dos

acordo com o procedimento definido no
106o. do Tratado que institui a Comuni(a seguir designado por «Tratado») e no
estatutos,

(1)ÙConsiderando que, nos termos do artigo 5o., no.Ø 1
dos estatutos, o BCE, coadjuvado pelos bancos centrais nacionais, deve coligir a informaç}o estatòstica
necess`ria para o cumprimento das atribuiçùes cometidas ao Sistema Europeu de Banco Centrais (a
seguir designado por «SEBC»), quer junto das autoridades nacionais competentes, quer directamente
junto dos agentes econömicos; que, para facilitar a
execuç}o destas atribuiçùes, definidas no artigo
105o. do Tratado e, em especial, a conduç}o da polòtica monet`ria, essa informaç}o estatòstica ~ primordialmente utilizada na produç}o de informaç}o
estatòstica agregada, para a qual a identidade de
cada um dos agentes econömicos ~ irrelevante, mas
que tamb~m pode ser utilizada de forma individualizada; que, em conformidade com o artigo 5o., no.Ø 2
dos estatutos, compete aos bancos centrais nacionais exercer, na medida do possòvel, as funçùes descritas no artigo 5o., no.1 dos estatutos; que, nos ter-
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mos do artigo 5o., no. 4 dos estatutos, cabe ao Conselho definir as pessoas singulares e colectivas sujeitas { obrigaç}o de prestar informaçùes, o regime de
confidencialidade e as disposiçùes adequadas para a
respectiva aplicaç}o; que, para esse efeito, os bancos centrais nacionais podem cooperar com outras
autoridades competentes, incluindo os institutos nacionais de estatòstica e os organismos reguladores
do mercado, em conformidade com o estabelecido
no artigo 5o.Ø no. 1 dos estatutos;
(2)ÙConsiderando que, para que a informaç}o estatòstica seja um instrumento eficaz no desempenho das
atribuiçùes cometidas ao SEBC, ~ necess`rio estruturar as definiçùes e procedimentos para a sua compilaç}o de modo a que o BCE tenha a capacidade e
a flexibilidade para obter em tempo oportuno estatòsticas de qualidade elevada que reflictam a evoluç}o das condiçùes econömicas e financeiras e tenham em conta o esforço para esse efeito imposto
aos inquiridos;
(3)ÙConsiderando que ~ desej`vel, por conseguinte, definir uma populaç}o inquirida de referðncia em termos de categorias de unidades econömicas e de
aplicaçùes estatòsticas envolvidas, { qual se restringir}o os poderes do BCE em mat~ria de estatòstica e a
partir da qual o BCE determinar` a populaç}o inquirida efectiva em virtude do seu poder regulamentar;
(4)ÙConsiderando que ~ necess`ria uma populaç}o de
inquiridos homog~nea para a produç}o do «balanço
consolidado do sector das instituiçùes financeiras
monet`rias» dos Estados-membros participantes,
cujo principal objectivo ~ dotar o BCE de um panorama estatòstico global da evoluç}o monet`ria nos
Estados-membros participantes, considerados como
um sö territörio econömico; que o BCE estabeleceu
e mant~m uma «lista de instituiçùes financeiras monet`rias para fins estatòsticos» baseada numa definiç}o comum dessas instituiçùes;
(5)ÙConsiderando que a referida definiç}o comum para
fins estatòsticos especifica que nas instituiçùes financeiras monet`rias se incluem as instituiçùes de cr~dito, tais como s}o definidas pelo direito comunit`rio, e todas as outras instituiçùes financeiras residentes cuja actividade ~ receber depösitos e/ou
substitutos pröximos de depösitos por parte de entidades que n}o as instituiçùes financeiras monet`rias, bem como conceder cr~dito e/ou efectuar investimentos mobili`rios por conta pröpria (pelo menos em termos econömicos);
(6)ÙConsiderando que os serviços de cheques postais,
embora n}o correspondam inteiramente { definiç}o
comum para fins estatòsticos de instituiçùes financeiras monet`rias, podem, eventualmente, ser sujeitos {s exigðncias de informaç}o estatòstica do BCE
no domònio das estatòsticas monet`rias e banc`rias e
das estatòsticas sobre os sistemas de pagamento,
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uma vez que podem, numa medida significativa, receber depösitos e/ou substitutos pröximos de depösitos e realizar actividades pröprias dos sistemas de
pagamentos;
(7)ÙConsiderando que no Sistema Europeu de Contas
1995Ø(Î) (a seguir designado «ESA 95»), o sector
das instituiçùes financeiras monet`rias inclui, por
conseguinte, os subsectores «Banco Central» e «outras instituiçùes financeiras monet`rias» e apenas
pode ser alargado mediante a inclus}o de categorias
de instituiçùes provenientes do subsector «outros
intermedi`rios financeiros, excepto sociedades de
seguros e fundos de pensùes»;
(8)ÙConsiderando que as estatòsticas sobre a balança de
pagamentos, a posiç}o internacional no investimento, os bens mobili`rios, o dinheiro electrönico e
os sistemas de pagamento s}o necess`rias para permitir que o SEBC cumpra com independðncia as
atribuiçùes que lhe est}o cometidas;
(9)ÙConsiderando que a utilizaç}o dos termos «pessoas
singulares e colectivas» no artigo 5o., no. 4 dos estatutos dever` ser interpretada de uma forma consistente com as pr`ticas dos Estados-membros no domònio das estatòsticas monet`rias e banc`rias e das
estatòsticas da balança de pagamentos, englobando
tamb~m, por conseguinte, entidades que n}o s}o
nem pessoas singulares nem pessoas colectivas nos
termos das respectivas legislaçùes nacionais, mas recaem, no entanto, no |mbito dos subsectores pertinentes ao ESA 95; que ~ possòvel, deste modo, impor uma obrigaç}o de prestaç}o de informaçùes a
entidades tais como consörcios, sucursais, instituiçùes de investimento colectivo em bens mobili`rios
transferòveis (UCITS) e fundos que, nos termos das
respectivas legislaçùes, n}o gozam de personalidade
juròdica; que, nestes casos, a obrigaç}o de prestar
informaçùes ~ imposta {s pessoas que, nos termos
da legislaç}o nacional aplic`vel, representam legalmente as entidades em causa;
(10)ÙConsiderando que os relatörios estatòsticos sobre o
balanço das instituiçùes mencionadas no no. 1 do artigo 19o. dos estatutos tamb~m podem ser utilizados
para calcular as reservas mònimas que essas instituiçùes podem ser obrigadas a constituir;
(11)ÙConsiderando que incumbe ao Conselho do BCE
especificar a divis}o de tarefas entre o BCE e os
bancos centrais nacionais no que se refere { compilaç}o e verificaç}o da informaç}o estatòstica e { respectiva aplicaç}o, tendo em conta o princòpio estabelecido no artigo 5o., no. 2 dos estatutos, bem como
as funçùes que ser}o assumidas pelas autoridades
nacionais nos domònios das suas competðncias, com
o objectivo de obter estatòsticas de qualidade elevada;

(Î)ÙJO L 310 de 30.11.1996.
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(12)ÙConsiderando que nos primeiros anos da existðncia
da zona da moeda única os princòpios de custo-efic`cia poder}o determinar que as exigðncias de informaç}o estatòstica do BCE sejam satisfeitas atrav~s de procedimentos transitörios devido {s restriçùes impostas aos sistemas de recolha de dados;
que isto pode implicar em especial que, no caso da
conta financeira da balança de pagamentos, os dados sobre as posiçùes ou transacçùes transfronteiras
dos Estados-membros participantes, considerados
como um único territörio econömico podem ser
compilados, nos primeiros anos da existðncia da
zona da moeda única, utilizando todas as posiçùes
ou transacçùes entre residentes de um Estado-membro participante e residentes de outros paòses;

(13)ÙConsiderando que os limites e condiçùes em que o
BCE pode impor sançùes {s instituiçùes por incumprimento de obrigaçùes decorrentes dos regulamentos e decisùes do BCE foram definidos pelo regulamento (CE) do Conselho relativo aos poderes do
Banco Central Europeu para impor sançùes, em
conformidade com o artigo 34o., no. 3 dos estatutos;
que, em caso de conflito entre as disposiçùes do referido regulamento e as que no presente regulamento autorizam o BCE a impor sançùes, as disposiçùes do presente regulamento prevalecer}o; que as
sançùes por incumprimento das obrigaçùes definidas no presente regulamento n}o obstam { possibilidade de o SEBC estabelecer disposiçùes de aplicaç}o adequadas nas relaçùes com as suas contrapartes, incluindo a exclus}o total ou parcial de um inquirido das operaçùes de polòtica monet`ria, em
caso de infracç}o grave { obrigaç}o de fornecimento de informaçùes estatòsticas;

(14)ÙConsiderando que os regulamentos adoptados pelo
BCE ao obrigo do artigo 34o., no. 1 dos estatutos
n}o conferem quaisquer direitos nem impùem
quaisquer obrigaçùes aos Estados-membros n}o
participantes;

(15)ÙConsiderando que a Dinamarca, em cumprimento
do no. 1 do Protocolo no. 12 relativo a certas disposiçùes respeitantes { Dinamarca, notificou, no contexto da Decis}o de Edimburgo de 12 de Dezembro de 1992, que n}o iria participar na terceira fase
da Uni}o Econömica e Monet`ria; que, por conseguinte, de acordo com o no. 2 do referido protocolo, todos os artigos e disposiçùes do Tratado e
dos estatutos respeitantes a Estados-membros que
beneficiam de uma derrogaç}o ser}o aplic`veis {
Dinamarca;
(16)ÙConsiderando que ao abrigo do no. 8 do Protocolo
no. 11 relativo a certas disposiçùes relacionadas com
o Reino Unido da Gr}-Bretanha e da Irlanda do
Norte, os artigos 34o., no. 1 e 34o., no. 3 dos estatutos
n}o se aplicam ao Reino Unido, a menos que este
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participe na terceira fase da Uni}o Econömica e
Monet`ria;
(17)ÙConsiderando que, embora se reconheça que a informaç}o estatòstica necess`ria para satisfazer as
exigðncias de informaç}o estatòstica do BCE n}o ~
a mesma para os Estados-membros participantes e
para os n}o participantes, o artigo 5o. dos estatutos
se aplica tanto aos Estados-membros participantes
como aos n}o participantes; que este artigo, juntamente com o artigo 5o. do Tratado, implica uma
obrigaç}o de os Estados-membros conceberem e
implementarem a nòvel nacional todas as medidas
que considerem adequadas para realizar a recolha
da informaç}o estatòstica necess`ria para satisfazer
as exigðncias de informaç}o estatòstica do BCE e,
atempadamente, se prepararem no domònio da estatòstica para se tornarem Estados-membros participantes;
(18)ÙConsiderando que os dados estatòsticos confidenciais que o BCE e os bancos centrais nacionais devem obter para o desempenho das atribuiçùes cometidas ao SEBC devem ser protegidos de modo a
obter e a manter a confinança dos inquiridos; que,
uma vez adoptado o presente regulamento, deixar`
de haver motivos para invocar disposiçùes em mat~ria de confidencialidade que impeçam o interc|mbio de dados estatòsticos confidenciais relacionados
com as atribuiçùes do SEBC, sob reserva das disposiçùes da Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de Outubo de 1995, relativa { protecç}o das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e { livre
circulaç}o desses dados;
(19)ÙConsiderando que o artigo 38o., no. 1 dos estatutos
prevð que os membros dos örg}os de decis}o e os
funcion`rios do BCE e dos bancos centrais nacionais ficar}o obrigados, mesmo apös a cessaç}o das
suas funçùes, a n}o divulgar informaçùes que, pela
sua natureza, estejam abrangidas pelo segredo profissional, e que o artigo 38o., no. 2 dos estatutos determina que as pessoas que tenham tido acesso a
dados abrangidos por legislaç}o comunit`ria que
imponha a obrigaç}o de segredo ficar}o sujeitos a
essa legislaç}o;
(20)ÙConsiderando que qualquer infraç}o {s regras que
vinculam os funcion`rios do BCE, quer seja cometida com dolo, quer por negligðncia, torna esses
funcion`rios passòveis de sançùes disciplinares e,
eventualmente, de penalidades legais por violaç}o
do segredo profissional, sob reserva das disposiçùes
combinadas dos artigos 12o. e 18o. do protocolo relativo aos privil~gios e imunidades das Comunidades Europeias;
(21)ÙConsiderando que a possòvel utilizaç}o de informaç}o estatòstica para a execuç}o das abribuiçùes cometidas ao SEBC, embora reduzindo os encargos
globais de recolha de informaç}o, implica que o re-
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gime de confidencialidade definido no presente regulamento deve diferir em alguma medida dos princòpios gerais comunit`rios e internacionais sobre o
segredo estatòstico e, em especial, das disposiçùes
relativas ao segredo estatòstico contidas no Regulamento (CE) no. 322/97 do Conselho de 17 de Fevereio de 1997, relativo {s estatòsticas comunit`riasØ(Î);
(22)ÙConsiderando que o regime de confidencialidade
definido no presente regulamento se aplica apenas
aos dados estatòsticos confidenciais transmitidos ao
BCE tendo em vista o cumprimento das atribuiçùes
cometidas ao SEBC e que esse regime n}o afecta as
disposiçùes especiais nacionais ou comunit`rias relativas { transmiss}o de outros tipos de informaç}o
ao BCE; que as regras sobre o segredo estatòstico
aplicadas pelos institutos nacionais de estatòstica aos
dados estatòsticos que coligem em seu pröprio nome
devem ser respeitadas;
(23)ÙConsiderando que, para efeitos do artigo 5o., no.Ø 1
dos estatutos, o BCE deve cooperar do domònio da
estatòstica com as instituiçùes ou organismos comunit`rios e com as autoridades competentes dos Estados-membros ou de paòses terceiros, bem como
com organizaçùes internacionais; que o BCE e a
Comiss}o definir}o formas adequadas de cooperaç}o no domònio da estatòstica a fim de executarem
as suas funçùes da forma mais eficiente, procurando
reduzir ao mònimo o esforço para esse efeito imposto aos inquiridos;
(24)ÙConsiderando que as disposiçùes do presente regulamento apenas podem ser eficazmente aplicadas se
todos os Estados-membros, em conformidade com
o artigo 5o. do Tratado, adoptarem as medidas necess`rias com vista assegurar que as autoridades
respectivas tðm poderes para colaborar plenamente
com o BCE na realizaç}o da verificaç}o e da recolha coerciva de informaç}o estatòstica, como ~ exigido pelo artigo 6o. do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1o.
Definiçùes
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
1. Exigðncias de informaç}o estatòstica do BCE: a informaç}o estatòstica que os inquiridos s}o obrigados a
fornecer e que ~ necess`ria para o cumprimento das
atribuiçùes cometidas ao SEBC;

(Î)ÙJO L 52 de 22.2.1997, p. 1.
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2. Inquiridos: as pessoas singulares e colectivas e as entidades referidas no artigo 3o. do presente regulamento
que est}o sujeitas {s exigðncias de informaç}o estatòstica do BCE;
3. Estado-membro participante: um Estado-membro que
tenha adoptado a moeda única em conformidade com
o Tratado;
4. Residente e a residir: ter um centro de interesse econömico no territörio econömico de um paòs, tal como se
encontra descrito no anexo A ao presente regulamento; neste contexto, deve entender-se por posiçùes
transfronteiras e Øtransacçùes transfronteiras, respectivamente, posiçùes e transacçùes no activo e/ou passivo
de residentes dos Estados-membros participantes,
considerados como um único territörio econömico,
face aos residentes dos Estados-membros n}o participantes e/ou aos residentes de paòses terceiros;
5. Posiç}o internacional de investimento: o balanço do
stock de activos e passivos financeiros transfronteiras;
6. Dinheiro electrönico: um depösito electrönico de valor
monet`rio num dispositivo t~cnico, incluindo cartùes
pr~-pagos, que pode ser amplamente utilizado para
efectuar pagamentos a outras entidades que n}o {
emissora sem envolver necessariamente contas banc`rias na transacç}o, mas funcionando como um instrumento de suporte pr~-pago.

Artigo 2o.
Populaç}o inquirida de referðncia
(1)ÚÙPara o cumprimento das exigðncias de informaç}o
estatòstica do BCE, o Banco Central Europeu, coadjuvado pelos bancos centrais nacionais em conformidade
com o artigo 5o., no. 2 dos estatutos, ter` o direito de
coligir a informaç}o estatòstica necess`ria, nos limites da
populaç}o inquirida de referðncia e do necess`rio para
realizar as atribuiçùes cometidas ao SEBC.

(2)ÚÙA populaç}o inquirida de referðncia compreender`
os seguintes inquiridos:
a)ÙAs pessoas singulares e colectivas incluòdas nos subsectores «banco central», «outras instituiçùes financeiras monet`rias» e «outros intermedi`rios financeiros,
excepto sociedades de seguros e fundos de pensùes»,
como se descreve no anexo B ao presente regulamento, e a residir num Estado-membro, na medida
necess`ria ao cumprimento das exigðncias de informaç}o estatòstica do BCE no domònio das estatòsticas
monet`rias e banc`rias e das estatòsticas dos sistemas
de pagamentos;
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b) Serviços de cheques postais, na medida necess`ria ao
cumprimento das exigðncias de informaç}o estatòstica
do BCE no domònio das estatòsticas monet`rias e banc`rias e das estatòsticas dos sistemas de pagamentos;
c) Pessoas singulares e colectivas a residir num Estado-membro, na medida em que detenham posiçùes
transfronteiras ou realizem transacçùes transfronteiras
e que a informaç}o estatòstica relacionada com essas
posiçùes ou transacçùes seja necess`ria ao cumprimento dos requisitos de informac}o estatòstica do
BCE no domònio das estatòsticas sobre a balança de
pagamentos ou sobre a posiç}o international de investimento;
d) Pessoas singulares e colectivas a residir num Estado-membro, na medida em que a informaç}o estatòstica
relativa aos tòtulos mobili`rios ou ao dinheiro electrönico que tenha sido emitido pelas mesmas seja necess`ria para o cumprimento das exigðncias de informaç}o estatòstica do BCE.

(3)ÚÙAs entidades abrangidas pelo número anterior que,
de acordo com a legislaç}o do seu paòs de residðncia,
n}o possuam personalidade ou capacidade juròdica, s}o
igualmente consideradas inquiridos. A obrigaç}o de prestar informaçùes de uma entidade desta natureza ser`
cumprida pelas pessoas que a representem legalmente.
Sempre que uma pessoa colectiva, um conjunto de pessoas singulares ou uma entidade tal como ~ referida na
primeira frase do presente número tenha uma sucursal
residente noutro paòs, a sucursal ser` um inquirido, independentemente do local onde esteja situada a sede social,
desde que satisfaça as condiçùes definidas no número 2,
com excepç}o da necessidade de possuir personalidade
juròdica. Independentemente do seu número, as sucursais
estabelecidas no mesmo Estado-membro ser}o consideradas como uma única sucursal, desde que pertençam ao
mesmo subsector da economia. A obrigaç}o de prestar
informaçùes de uma sucursal ser` cumprida pelas pessoas
que a representam legalmente.

Artigo 3o.
Modalidades de definiç}o das exigðncias de informaç}o
estatòstica
Ao definir e impor os seus requisitos de informaç}o estatòsica, o BCE especificar` a populaç}o inquirida efectiva
dentro dos limites da populaç}o inquirida de referðncia,
tal como definida no artigo 2o. do presente regulamento.
Sem prejuòzo do cumprimento dos seus requisitos de informaç}o estatòstica, o BCE:
a)ÙReduzir` ao mònimo o esforço de informaç}o imposto
aos inquiridos, recorrendo, nomeadamente, na medida do possòvel, a estatòsticas existentes;
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b) Ter` em conta as normas estatòsticas comunit`rias e
internacionais;
c) Poder` isentar total ou parcialmente classes especòficas de inquiridos das suas obrigaçùes de informaç}o
estatòstica.
Artigo 4o.
Obrigaçùes dos Estados-membros
Os Estados-membros dever}o organizar-se no domònio
da estatòstica e cooperar plenamente com o SEBC a fim
de assegurar o cumprimento das obrigaçùes decorrentes
do artigo 5o. dos estatutos.
Artigo 5o.
Poder regulamentar do BCE
1.ÚÙO BCE pode adoptar regulamentos para a definiç}o e imposiç}o das suas exigðncias de informaç}o estatòstica { populaç}o inquirida efectiva dos Estados-membros participantes.
2.ÚÙSempre que existam ligaçùes com os requisitos estatòsticos da Comiss}o, o BCE consultar` a Comiss}o a
respeito dos projectos de regulamentos, no sentido de
garantir a coerðncia necess`ria { produç}o de estatòsticas
que preencham as suas exigðncias de informaç}o. O Comit~ sobre Estatòsticas Monet`rias, Financeiras e de Balança de Pagamentos participar`, nos domònios da sua
competðncia, no processo de cooperaç}o entre a Comiss}o e o BCE.
Artigo 6o.
Direito de verificaç}o e recolha coerciva de dados
estatòsticos
1.ÚÙSe um inquirido residente num Estado-membro
participante for suspeito de infringir, de acordo com o
disposto no no. 2 do artigo 7o. do presente regulamento,
as exigðncias de informaç}o estatòstica do BCE, este último e, em conformidade com o artigo 5o., no. 2 dos estatutos, o banco central nacional do Estado-membro participante envolvido ter}o o direito de verificar a exactid}o
e a qualidade da informaç}o estatòstica e de proceder {
sua recolha coerciva. No entanto, caso a informaç}o estatòstica em causa seja necess`ria para demonstrar o
cumprimento das reservas mònimas obrigatörias, a verificaç}o dever` ser realizada em conformidade com o artigo 6o. do regulamento (CE) do Conselho relativo {
aplicaç}o das reservas mònimas obrigatörias pelo Banco
Central Europeu. O direito de verificar a informaç}o estatòstica ou de proceder { sua recolha coerciva incluir` o
direito de:
a)ÙExigir a apresentaç}o de documentos;
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b) Examinar os livros e arquivos dos inquiridos;
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obrigaçùes decorrentes do presente regulamento ou dos
regulamentos e decisùes do BCE que definem e impùem
as exigðncias de informaç}o estatòstica do BCE.

c) Fazer cöpias da totalidade ou de excertos dos referidos livros e arquivos; e

d) Obter explicaçùes orais ou por escrito.

2.ÚÙO BCE ou o banco central nacional competente
notificar}o o inquirido por escrito da sua decis}o de verificar a informaç}o estatòstica ou de proceder { sua recolha coerciva, especificando o prazo de cumprimento
do pedido de verificaç}o, as sançùes aplic`veis em caso
de incumprimento e o direito de recurso. O BCE e o
banco central nacional em causa informar-se-}o mutuamente de tais pedidos de verificaç}o.

3.ÚÙA verificaç}o e a recolha coerciva de dados estatòsticos ser}o efectuados segundo os procedimentos nacionais. Os custos do processo ser}o suportados pelo inquirido em causa, caso fique provado que o mesmo desrespeitou exigðncias de informaç}o estatòstica.

4.ÚÙO BCE pode adoptar regulamentos especificando
as condicùes em que os direitos de verificar ou de proceder { recolha coerciva de dados estatòsticos podem ser
exercidos.

2.ÚÙConsiderar-se-` que a obrigaç}o de transmitir determinados dados estatòsticos ao BCE ou aos bancos centrais nacionais foi infringida se:
a)ÙN}o for recebida qualquer informaç}o estatòstica pelo
BCE ou pelo banco central nacional at~ terminar o
prazo fixado; ou
b) A informaç}o estatòstica estiver incorrecta, incompleta
ou for apresentada sob uma forma n}o conforme com
os requisitos.

3.ÚÙConsidera-se que a obrigaç}o de permitir que o
BCE e os bancos centrais nacionais verifiquem a exacit}o
e a qualidade da informaç}o estatòstica apresentada pelos
inquiridos ao BCE ou ao banco central nacional foi infringida sempre que um inquirido obstrua esta actividade. Considera-se existir tal obstruç}o, designadamente,
em caso de retirada de documentos ou em caso de impedimento de acesso fòsico do BCE ou do banco central
nacional aos elementos de que necessitam para desempenharem a sua funç}o de verificaç}o ou de recolha coerciva de informaçùes.

4.ÚÙO BCE pode impor sançùes a um inquirido sob as
seguintes formas:
5.ÚÙNo |mbito das suas competðncias, as autoridades
nacionais dos Estados-membros participantes prestar}o a
assistðncia necess`ria ao BCE e aos bancos centrais nacionais no exercòcio dos poderes previstos no presente
artigo.

6.ÚÙCaso um inquirido se oponha ou dificulte o processo de verificaç}o ou de recolha coerciva dos dados
estatòsticos necess`rios, o Estado-membro participante
onde as instalaçùes do inquirido se encontram localizadas prestar` a assistðncia necess`ria, incluindo a garantia
de acesso {s instalaçùes do inquirido pelo BCE ou pelo
banco central nacional, a fim de que os direitos mencionados no número 1 do presente artigo possam ser exercidos.

Artigo 7o.

a)ÙNo caso de uma infracç}o da alònea a) do no. 2 do
artigo 7o., o pagamento de uma penalidade di`ria
at~ 10Ø000 euros, n}o ultrapassando a multa total
100Ø000Ùeuros;
b) No caso de uma infracç}o na acepç}o da alònea b) do
no. 2 do artigo 7o., uma multa at~ 200Ø000 euros; e
c) No caso de um infracç}o na acepç}o do no. 3 do artigo 7o., uma multa at~ 200Ø000 euros.
5.ÚÙAs sançùes fixadas no artigo 7o., no. 4 do presente
regulamento ser}o adicionais { obrigaç}o de o inquirido
suportar os custos do processo de verificaç}o e recolha
coerciva, tal como se encontra disposto no no. 3 do artigo
6o. do presente regulamento.

Imposiç}o de sançùes

1.ÚÙO BCE ter` o poder de impor as sançùes estabelecidas no presente artigo aos inquiridos que estejam sujeitos { obrigaç}o de prestar informaçùes, residam num Estado-membro participante e n}o tenham cumprido as

6.ÚÙNo exercòcio dos poderes previstos no presente artigo, o BCE agir` em conformidade com os princòpios e
procedimentos fixados no regulamento(CE) do Conselho
relativo aos poderes do Banco Central Europeu para impor sançùes.
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Artigo 8o.
Regime de confidencialidade
1.ÚÙNo |mbito do presente regulamento e para efeitos
do regime de confidencialidade que abrange a informaç}o estatòstica necess`ria para o desempenho das atribuiçùes cometidas ao SEBC, os dados estatòsticos ser}o considerados confidenciais sempre que permitam a identificaç}o directa ou indirecta dos inquiridos ou de qualquer
outra pessoa singular ou colectiva, organismo ou sucursal, quer directamente atrav~s do nome, do endereço ou
de um cödigo de identificaç}o oficialmente atribuòdo,
quer indirectamente por meio de deduç}o , revelando,
desse modo, informaçùes individuais. Para determinar se
um inquirido ou qualquer outra pessoa singular ou colectiva, organismo ou sucursal, podem ou n}o ser identificados, devem considerar-se todos os meios que possam
ser razoavelmente utilizados por terceiros para identificar o dito inquirido ou a outra pessoa singular ou colectiva, organismo ou sucursal. As informaçùes estatòsticas
obtidas de fontes acessòveis ao público nos termos da legislaç}o nacional n}o s}o consideradas confidenciais.
2.ÚÙA transmiss}o de dados estatòsticos confidenciais
dos bancos centrais nacionais para o BCE ter` lugar na
medida e com o nòvel de pormenor necess`rio ao exercòcio das atribuiçùes cometidas ao SEBC, incluindo a monitorizaç}o adequada do cumprimento das reservas obrigatörias no caso de estas últimas serem fixadas com base
em dados estatòsticos individuais coligidos em virtude do
poder regulamentar do BCE.
3.ÚÙOs inquiridos ser}o informados das utilizaçùes que
poder}o ser dadas {s informaçùes estatòsticas por eles
fornecidas.
4.ÚÙO BCE utilizar` os dados estatòsticos confidenciais
que lhe sejam transmitidos exclusivamente para o exercòcio das funçùes do SEBC, excepto:
a)ÙSe o inquirido ou outra pessoa singular ou colectiva,
organismo ou sucursal susceptòvel de ser identificado
tiver dado explicitamente o seu consentimento para
utilizaç}o dos ditos dados estatòsticos para outros
fins; ou
b) Para a produç}o de estatòsticas comunit`rias especòficas, na sequðncia de um acordo entre a Comiss}o e o
BCE nos termos do artigo 9o. do Regulamento (CE)
no. 322/97 do Conselho de 17 de Fevereiro de 1997,
relativo {s estatòsticas comunit`riasØ(Î); ou
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permitam uma identificaç}o directa, sem prejuòzo do
disposto na legislaç}o nacional e com o pr~vio consentimento explòcito da autoridade nacional que forneceu a informaç}o.
5.ÚÙOs bancos centrais nacionais utilizar}o os dados estatòsticos confidenciais coligidos para cumprir as exigðncias de informaç}o estatòstica do BCE exclusivamente
para o exercòcio das atribuiçùes cometidas ao SEBC, excepto:
a)ÙSe o inquirido ou outra pessoa singular ou colectiva,
organismo ou sucursal susceptòvel de ser identificado
tiver dado explicitamente o seu consentimento para a
utilizaç}o dos ditos dados estatòsticos para outros
fins; ou
b) Se forem utilizados a nòvel nacional para fins estatòsticos na sequðncia de um acordo entre as autoridades
estatòsticas nacionais e o banco central nacional ou
para a produç}o de estatòsticas comunit`rias em conformidade com o artigo 9o. do supramencionado Regulamento (CE) no. 322/97 do Conselho; ou
c) Se forem utilizados no domònio da supervis}o prudencial ou para o exercòcio, em conformidade com o
artigo 14o., no. 4 dos estatutos, de outras funçùes que
n}o as referidas nos estatutos; ou
d) Para conceder a organismos de investigaç}o cientòfica
acesso a informaç}o estatòstica confidencial que n}o
permita uma identificaç}o directa.
6.ÚÙO presente artigo n}o impedir` que os dados estatòsticos confidenciais coligidos para fins diferentes da satisfaç}o das exigðncias de informaç}o estatòstica do BCE,
ou fins suplementares, sejam utilizados para esses fins.
7.ÚÙO presente artigo aplica-se apenas { recolha e
transmiss}o de dados estatòsticos confidenciais para satisfaç}o dos requisitos de informaç}o estatòstica do BCE,
n}o afectando as disposiçùes especiais, nacionais ou comunit`rias, relativas { transmiss}o de outros tipos de informaç}o ao BCE.
8.ÚÙO presente regulamento aplica-se em prejuòzo do
disposto na Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho de 24 de Outubro de 1995, relativa { protecç}o das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e { livre circulaç}o desses dados.

c)ÙPara conceder a organismos de investigaç}o cientòfica
acesso a dados estatòsticos confidenciais que n}o
(Î)ÙDepois da alteraç}o no inòcio da terceira fase, altura em que
a express}o «Instituto Monet`rio Europeu» ser` substituòda
por «Banco Central Europeu».

9.ÚÙO BCE e os bancos centrais nacionais tomar}o todas as medidas regulamentares, administrativas, t~cnicas
e organizativas necess`rias para assegurar a protecç}o
dos dados estatòsticos confidenciais. O BCE definir` as
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regras comuns e as normas mònimas para evitar a divulgaç}o ilòcita e a utilizaç}o para fins n}o autorizados. As
medidas de protecç}o aplicar-se-}o a todos os dados estatòsticos confidenciais, tal como se encontram definidos
no número 1 do presente artigo.
10.ÚÙOs Estados-membros adoptar}o as medidas necess`rias para assegurar a protecç}o dos dados estatòsticos
confidenciais, incluindo a imposiç}o das medidas coercivas adequadas em caso de infracç}o.
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Artigo 9o.
Disposiçùes finais
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1999.
O presente regulamento ~ obrigatörio em todos os seus
elementos e directamente aplic`vel em todos os Estados-membros.

ANEXO A

DELIMITAÇ]O DA ECONOMIA NACIONAL
2.04.ÙAs unidades, sejam institucionais, de actividade econömica ao nòvel local ou de produç}o homog~nea, que constituem a economia de um paòs e cujas operaçùes s}o consideradas no SEC, s}o as que
tðm um centro de interesse econömico no territörio econömico desse paòs. Estas unidades, chamadas
unidades residentes, podem ter ou n}o a nacionalidade desse paòs, podem possuir ou n}o personalidade juròdica e podem estar ou n}o presentes no territörio econömico desse paòs no momento em que
efectuam uma operaç}o. Dado que a economia nacional se encontra assim delimitada pelas unidades
residentes, ~ necess`rio precisar o sentido das expressùes territörio econömico e centro de interesse
econömico.
2.05.ÙPor territörio econömico entende-se:
a)ÙO territörio geogr`fico administrado por um Estado no interior do qual pessoas, bens, serviços e
capital circulam livremente;
b) As zonas francas, incluindo entrepostos e f`bricas sob controlo aduaneiro;
c) O espaço a~reo nacional, as `guas territoriais e a plataforma continental situada em `guas internacionais em relaç}o { qual o paòs dispùe de direitos exclusivosØ(Î);
d) Os enclaves territoriais, isto ~, os territörios geogr`ficos situados no resto do mundo e utilizados,
em virtude de tratados internacionais ou de acordos entre Estados, por administraçùes públicas do
paòs (embaixadas, consulados, bases militares, bases cientòficas, etc.);
e) Os jazigos mineiros (petröleo, g`s natural, etc.) situados em `guas internacionais fora da plataforma continental do paòs, explorados por unidades residentes no territörio, tal como foi definido
nas alòneas anteriores.
2.06.ÙO territörio econömico n}o inclui os enclaves extraterritoriais [isto ~, as partes do territörio geogr`fico do paòs utilizadas por administraçùes públicas de outros paòses, pelas instituiçùes da Uni}o Europeia ou por organizaçùes internacionais em virtude de tratados internacionais ou de acordos entre
EstadosØ(Ï)].

(Î)ÙOs barcos de pesca, outros navios, plataformas flutuantes e aeronaves s}o tratados no SEC da mesma forma que todos
os outros equipamentos möveis, de propriedade e/ou explorados por unidades residentes ou de propriedade de n}o
residentes e explorados por unidades residentes. As operaçùes relativas { propriedade (formaç}o bruta de capital fixo)
e { exploraç}o (aluguer, seguros, etc.) destes equipamentos s}o atribuòdas { economia do paòs de que o propriet`rio
e/ou a entidade que realiza a exploraç}o s}o, respectivamente, residentes. Nos casos de locaç}o financeira parte-se do
princòpio que se verifica uma mudança de propriedade.
(Ï)ÙOs territörios utilizados pelas instituiçùes da Uni}o Europeia e pelas organizaçùes internacionais constituem, portanto,
territörios de Estados sui generis. A caracteròstica destes Estados ~ a de n}o terem outros residentes para al~m das
pröprias instituiçùes [ver ponto 2.10, alònea e)].
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2.07. Por centro de interesse econömico entende-se o facto de existir algum local no interior do territörio
econömico no qual ou a partir do qual uma unidade realiza e pretende continuar a realizar operaçùes e actividades econömicas a uma escala significativa, quer indefinidamente, quer por um peròodo
de tempo definido mas longo (um ano ou mais). Consequentemente, uma unidade que efectua operaçùes deste tipo no territörio econömico de v`rios paòses tem um centro de interesse econömico em
cada um deles. A propriedade de terrenos e edifòcios no territörio econömico ~ considerada suficiente para que o propriet`rio tenha um centro de interesse econömico nesse territörio.
2.08. A partir destas definiçùes, as unidades que podem ser consideradas como residentes de um paòs
dividem-se em:
a)ÙUnidades cuja funç}o principal consiste em produzir, financiar, segurar e distribuir relativamente
a todas as suas operaçùes, excepto as que respeitam { propriedade de terrenos e de edifòcios;
b) Unidades cuja funç}o principal consiste em consumirØ(Î), relativamente a todas as suas operaçùes,
excepto as que respeitam { propriedade de terrenos e de edifòcios existentes;
c) Todas as unidades na sua qualidade de propriet`rias de terrenos e de edifòcios, com excepç}o dos
propriet`rios de enclaves extraterritoriais que pertencem ao territörio econömico de outros paòses
ou que sejam Estados sui generis (ver ponto 2.06).
2.09. Em relaç}o {s unidades cuja funç}o principal consiste em produzir, financiar, segurar e redistribuir,
relativamente a todas as suas operaçùes, excepto as que respeitam { propriedade de terrenos e de
edifòcios, consideram-se os dois casos seguintes:
a)ÙActividade exercida exclusivamente no territörio econömico do paòs: as unidades que realizam
esta actividade s}o unidades residentes do paòs;
b) Actividade exercida por um ano ou mais no territörio econömico de v`rios paòses: apenas a parte
da unidade que tem um centro de interesse econömico no territörio econömico do paòs ~ considerada como unidade residente. Esta pode ser:
1.ÙUma unidade institucional residente, cujas actividades exercidas durante um ano ou mais no
resto do mundo s}o excluòdas e tratadas separadamenteØ(Ï), ou
2.ÙUma unidade residente fictòcia, { qual se atribui a actividade exercida por um ano ou mais no
paòs por uma unidade residente noutro paòsØ(Ð).
2.10. No caso das unidades cuja funç}o principal consiste em consumir, excepto na sua qualidade de
propriet`rias de terrenos e de edifòcios, consideram-se como unidades residentes as famòlias que tðm
um centro de interesse econömico no paòs, mesmo que permaneçam no resto do mundo durante
peròodos de curta duraç}o (menos de um ano). Isto inclui particularmente os seguintes casos:
a)ÙOs trabalhadores fronteiriços, isto ~, as pessoas que atravessam diariamente a fronteira do paòs
para exercerem a sua actividade laboral num paòs vizinho;
b) Os trabalhadores sazonais, isto ~, as pessoas que saem do paòs para exercerem num outro paòs,
por um peròodo de alguns meses, mas inferior a um ano, uma actividade em sectores em que
periodicamente ~ necess`ria m}o-de-obra suplementar;
c) Os turistas, doentes, estudantesØ(Ð), funcion`rios públicos em miss}o, homens de negöcios, representantes comerciais, artistas e membros de tripulaç}o que se desloquem ao resto do mundo;

(Î)ÙO consumo n}o ~ a única actividade possòvel das famòlias, que podem, como empres`rios, realizar actividades econömicas de qualquer tipo.
(Ï)ÙUnicamente no caso em que esta actividade seja exercida por um prazo inferior a um ano ~ que a mesma n}o deve ser
retirada da actividade da unidade institucional produtora. Isto pode tamb~m acontecer se esta actividade, embora
exercida durante um ano ou mais, for muito pouco importante, e em todas as circunst|ncias para a instalaç}o de
equipamento no estrangeiro. Mas uma unidade residente noutro paòs e que realize actividades de construç}o no paòs,
por um peròodo inferior a um ano, ~ considerada como tendo um centro de interesse econömico no territörio econömico do paòs, se a produç}o da actividade de construç}o constituir formaç}o bruta de capital fixo. Por conseguinte,
uma unidade este tipo dever` ser tratada como unidade residente fictòcia.
(Ð)ÙOs estudantes s}o sempre considerados residentes, independentemente da duraç}o do peròodo de estudo no estrangeiro.
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d) Os agentes locais de administraçùes públicas estrangeiras que trabalham nos enclaves extraterritoriais;
e) O pessoal das instituiçùes da Uni}o Europeia e das organizaçùes internacionais, civis ou militares, que tðm a sua sede em enclaves extraterritoriais;
f) Os membros oficiais, civis ou militares, das administraçùes públicas nacionais (incluindo as suas
famòlias), estabelecidos em enclaves territoriais.
2.11. Todas as unidades, na sua qualidade de propriet`rias de terrenos e/ou edifòcios, que fazem parte do
territörio econömico s}o consideradas unidades residentes do paòs ou unidades residentes fictòcias do
paòs onde est}o geograficamente situados esses terrenos ou edifòcios.

ANEXO B

SUBSECTOR: BANCO CENTRAL (S. 121)
2.45. Definiç}o:
O subsector «Banco Central» (S. 121) agrupa todas as sociedades e quase sociedades financeiras cuja
funç}o principal consiste em emitir moeda, manter a estabilidade externa e interna do valor da
moeda nacional, e gerir a totalidade ou parte das reservas internacionais do paòs.
2.46.ÙOs intermedi`rios financeiros incluòdos no subsector S. 121 s}o os seguintes:
a)ÙO banco central nacional, mesmo que faça parte de um sistema europeu de bancos centrais;
b) Os organismos monet`rios centrais de origem essencialmente pública (por exemplo, os organismos
de gest}o das reservas de c|mbio ou os organismos encarregados da emiss}o de moeda) que tðm
contabilidade completa e gozam de autonomia de decis}o em relaç}o { administraç}o central. Na
maior parte dos casos, estas actividades s}o exercidas quer pela administraç}o central, quer pelo
Banco Central, n}o existindo ent}o unidades institucionais distintas.
2.47.ÙO subsector S. 121 n}o inclui os organismos, com excepç}o do Banco Central, que regulamentam ou
controlam as sociedades financeiras ou os mercados financeiros.
SUBSECTOR: OUTRAS INSTITUIÇëES FINANCEIRAS MONET@RIAS (S. 122)
2.48. Definiç}o:
O subsector das outras instituiçùes financeiras monet`rias (S. 122) abrange todas as sociedades e
quase sociedades financeiras, com exclus}o das que se classificam no subsector do Banco Central,
que se dedicam principalmente { intermediaç}o financeira e cuja actividade consiste em receber depösitos e/ou substitutos pröximos de depösitos da parte de unidades institucionais que n}o as instituiçùes financeiras monet`rias, bem como a conceder cr~ditos e/ou a efectuar investimentos mobili`rios
por conta pröpria.
2.49.ÙAs instituiçùes financeiras monet`rias (IFM) incluem o subsector «Banco Central» (S. 121) e o subsector «outras instituiçùes financeiras monet`rias» (S. 122) e coincidem com as instituiçùes financeiras
monet`rias para fins estatòsticos, tal como definidas pelo IME.
2.50.ÙAs IFM n}o podem ser descritas simplesmente como «bancos», pois poder}o incluir algumas sociedades financeiras que eventualmente n}o se denominem bancos e outras que n}o estejam autorizadas a
ter esta designaç}o em alguns paòses, ao passo que outras sociedades financeiras que se descrevem a
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si pröprias como bancos podem n}o ser, de facto, IFM. Em geral, no subsector S. 122 classificam-se
os seguintes intermedi`rios financeiros:
a)ÙOs bancos comerciais e os bancos «universais» ou polivalentes;
b) Os bancos de poupança (incluindo as fiduci`rias de poupança e as mútuas de poupança e de
cr~dito;
c) Os bancos e serviços de cheques postais;
d) As caixas de cr~dito rural e os bancos de cr~dito agròcola;
e) Os bancos de cr~dito cooperativo e as uniùes de cr~dito;
f) Os bancos especializados (por exemplo bancos de investimento, bancos de emissùes ou bancos
privados).

2.51.ÙExistem v`rios intermedi`rios financeiros que tamb~m se podem classificar no subsector S. 122
quando a respectiva actividade consiste em receber do público fundos reembols`veis, quer em forma
de depösitos, quer atrav~s de emissùes permanentes de obrigaçùes e tòtulos do mesmo tipo. De outro
modo, devem ser classificados no subsector S. 123:
a)ÙAs sociedades que garantem hipotecas (incluindo as building societies, os bancos de hipotecas e as
instituiçùes de cr~dito hipotec`rio);
b) Os fundos de investimento (incluindo as sociedades de investimento e outros sistemas de investimento colectivo, como, por exemplo, as entidades de investimento colectivo em valores mobili`rios);
c) As instituiçùes de cr~dito municipais.

2.52.ÙO subsector S. 122 n}o inclui:
a) Holdings que apenas controlam e dirigem um grupo constituòdo predominantemente por outras
instituiçùes financeiras monet`rias, mas que n}o s}o elas pröprias outras instituiçùes financeiras
monet`rias. Classificam-se no subsector S. 123;
b) Instituiçùes sem fins lucrativos dotadas de personalidade juròdica que servem outras instituiçùes
financeiras monet`rias, mas que n}o se dedicam { intermediaç}o financeira.

SUBSECTOR: OUTROS INTERMEDI@RIOS FINANCEIROS, EXCEPTO SOCIEDADES
DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSëES (S.Ø123)
2.53. Definiç}o:
O subsector «outros intermedi`rios financeiros, excepto sociedades de seguros e fundos de pensùes»
(S. 123) agrupa todas as sociedades e quase sociedades financeiras cuja funç}o principal consiste em
fornecer serviços de intermediaç}o financeira contraindo passivos sob outras formas que n}o numer`rio, depösitos e/ou substitutos pröximos dos depösitos junto de unidades institucionais que n}o sociedades financeiras monet`rias, nem provisùes t~cnicas de seguros.

2.54.ÙO subsector S. 123 agrupa diferentes tipos de intermedi`rios financeiros, especialmente os que tðm
por funç}o principal o exercòcio de actividades de financiamento a longo prazo. ^ esta predomin|ncia dos vencimentos a longo prazo que, na maior parte dos casos, permite estabelecer uma distinç}o
em relaç}o ao subsector das outras instituiçùes financeiras monet`rias. Com base na inexistðncia de
passivos sob a forma de provisùes t~cnicas de seguros (AF.6) pode determinar-se a fronteira com o
subsector das sociedades de seguros e fundos de pensùes.
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2.55.ÙNo subsector S. 123 classificam-se, em particular, as seguintes sociedades e quase sociedades financeiras, desde que n}o sejam IFM:
a)ÙSociedades de locaç}o financeira;
b) Sociedades de financiamento de vendas a prestaçùes e financiamentos pessoais ou comerciais;
c) Sociedades de factoring;
d) Corretores de tòtulos e derivados (por conta pröpria);
e) Sociedades financeiras especializadas como, por exemplo, as que propùem capital de risco ou
capitais de lançamento, ou ainda as que financiam exportaçùes/importaçùes;
f) Sociedades financeiras criadas para deter activos titulados;
g) Intermedi`rios financeiros que recebem depösitos e/ou substitutos pröximos de depösitos exclusivamente de IFM;
h) Holdings que apenas controlam e dirigem um grupo de filiais cuja funç}o principal consiste em
prestar serviços de intermediaç}o financeira e/ou exercer actividades de auxiliares financeiros,
sem que elas pröprias sejam sociedades financeiras.
2.56.ÙExcluem-se do subsector S. 123 as instituiçùes sem fim lucrativo dotadas de personalidade juròdica
que servem outros intermedi`rios financeiros, excepto sociedades de seguros e fundos de pensùes,
mas que n}o fornecem serviços de intermediaç}o financeira.
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