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Recomendaç}o do Banco Central Europeu referente a um regulamento (CE) do Conselho relativo aos poderes do Banco Central Europeu para impor sançùes
(98/C 246/07)
(Apresentada pelo Banco Central Europeu em 7 de Julho de 1998)

O CONSELHO DA UNI]O EUROPEIA,

Tendo em conta o disposto no no. 3 do artigo 108o.A do
Tratado que institui a Comunidade Europeia («Tratado»), bem como o disposto nos artigos 34o., no. 3 e 42o.
dos estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e
do Banco Central Europeu («Estatutos»),
Tendo em conta a recomendaç}o do Banco Central Europeu («BCE»),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer da Comiss}o,
e actuando de acordo com o procedimento definido no
no. 6 do artigo 106o. do Tratado e no artigo 42o. do estatutos,
(1)ÙConsiderando que o presente regulamento, de
acordo com o disposto no artigo 34o., no. 3 dos estatutos, conjugado com o artigo 43o., no. 1 dos estatutos, com o no. 8 do Protocolo no. 11 relativo a certas
disposiçùes relacionadas com o Reino Unido da
Gr}-Bretanha e da Irlanda do Norte e com o no.Ø 2
do Protocolo no. 12 relativo as certas disposiçùes respeitantes { Dinamarca, n}o confere quaisquer direitos, nem impùe quaisquer obrigaçùes a um Estado-membro n}o participante;
(2)ÙConsiderando que o artigo 34o., no. 3 dos estatutos
exige que o Conselho fixe os limites e condiçùes
para que o BCE possa aplicar multas ou sançùes pecuni`rias tempor`rias {s empresas em caso de incumprimento de obrigaçùes decorrentes dos seus regulamentos e decisùes;
(3)ÙConsiderando que podem surgir infracçùes {s obrigaçùes decorrentes dos regulamentos e das decisùes
do BCE em v`rios domònios da sua competðncia;
(4)ÙConsiderando que ~ adequado, a fim de assegurar
uma abordagem uniforme no que se refere { imposiç}o de sançùes nos v`rios domònios de competðncia
do BCE, que todas as disposiçùes gerais e processuais para a imposiç}o das referidas sançùes estejam

compiladas num sö regulamento do Conselho; que
outros regulamentos do Conselho prevðem sançùes
especòficas em domònios especòficos e remetem para o
presente regulamento quanto aos princòpios e procedimentos relativos { imposiç}o de tais sançùes;

(5)ÙConsiderando que, para instituir um regime eficaz
para a aplicaç}o de sançùes, o presente regulamento
deve permitir ao BCE uma certa margem de decis}o,
tanto em relaç}o aos procedimentos relevantes como
{ sua aplicaç}o nos limites e condiçùes fixados no
presente regulamento; que as disposiçùes do presente
regulamento sö podem ser eficazmente aplicadas se
os Estados-membros participantes adoptarem as medidas necess`rias com vista a assegurar que as respectivas autoridades tenham poderes para assistir e
colaborar plenamente com o BCE na implementaç}o
dos processos por infracç}o nos termos do presente
regulamento e em conformidade com o artigo 5o. do
Tratado;

(6)ÙConsiderando que o BCE recorrer` aos bancos centrais nacionais para exercer as suas funçùes no |mbito das atribuiçùes cometidas ao Sistema Europeu
de Bancos Centrais («SEBC»), na medida em que tal
seja considerado possòvel e adequado;

(7)ÙConsiderando que as decisùes que imponham obrigaçùes pecuni`rias ao abrigo do presente regulamento ser}o aplic`veis nos termos do artigo 192o. do
Tratado,

ADOPTOU O SEGUINTE REGULAMENTO:

Artigo 1o.
Definiçùes

Para efeitos do presente regulamento, deve entender-se
por:

1. Estado-membro participante: um Estado-membro que
tenha adoptado a moeda única de acordo com o Tratado;
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2. Banco central nacional: o banco central de um Estado-membro participante;

3. Empresas: as pessoas singulares ou colectivas, privadas
ou públicas, { excepç}o das pessoas colectivas de direito público actuando no exercòcio de poderes públicos, de um Estado-membro participante, que est}o sujeitas {s obrigaçùes decorrentes dos regulamentos e
decisùes do BCE, incluindo as sucursais ou outros estabelecimentos permanentes localizados num Estado-membro participante, cuja administraç}o central ou
sede social se situe fora de um Estado-membro participante;
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2.ÚÙAo decidir pela imposiç}o ou n}o de uma sanç}o e
ao determinar a sanç}o adequada, o BCE orientar-se-`
pelo princòpio da proporcionalidade.

3.ÚÙO BCE ter` em consideraç}o, se pertinentes, as circunst|ncias do caso especòfico, tais como:

a)ÙPor um lado, a boa f~ e o grau de empenhamento da
empresa na interpretaç}o e no cumprimento das obrigaçùes decorrentes de um regulamento ou de uma
decis}o do BCE, bem como o grau de diligðncia e
colaboraç}o demonstrado pela empresa ou, por outro
lado, qualquer prova de fraude intencional por parte
dos funcion`rios da empresa;

4. Infracç}o: todo e qualquer incumprimento por uma
empresa de uma obrigaç}o decorrente dos regulamentos ou decisùes do BCE;

b) A gravidade dos efeitos da infracç}o;

5. Multa: uma quantia fixa que uma empresa ~ obrigada
a pagar como sanç}o;

c) A repetiç}o, frequðncia ou duraç}o da infracç}o cometida pela empresa;

6. Sançùes pecuni`rias tempor`rias: quantias que, em caso
de infracç}o contònua, uma empresa ~ obrigada a pagar periodicamente como sanç}o, as quais ser}o calculadas com base em cada dia de infracç}o contònua,
apös a empresa em causa ter sido notificada de uma
decis}o exigindo a cessaç}o da dita infracç}o, de
acordo com o disposto no no. 1, segundo par`grafo do
artigo 3o. do presente regulamento;

d) Os benefòcios obtidos pela empresa em virtude da infracç}o;

7. Sançùes: multas e sançùes pecuni`rias tempor`rias impostas em consequðncia de uma infracç}o.

Artigo 2o.
Sançùes

1.ÚÙOs limites nos termos dos quais o BCE pode impor
multas e sançùes pecuni`rias tempor`rias {s empresas,
salvo disposiç}o em contr`rio de regulamentos especòficos do Conselho, ser}o os seguintes:

a)ÙMultas: o limite m`ximo ser` de 500Ø000 euros; e

b) Sançùes pecuni`rias tempor`rias: o limite m`ximo
ser` de 10Ø000 euros por dia de infracç}o. As sançùes
pecuni`rias tempor`rias podem ser impostas durante
um peròodo m`ximo de seis meses apös a empresa ser
notificada da decis}o, de acordo com o disposto no
no. 1 do artigo 3o. do presente regulamento.

e) A dimens}o econömica da empresa; e

f) Sançùes anteriormente impostas por outras autoridades

4.ÚÙSempre que a infracç}o consista no incumprimento
de um dever, a aplicaç}o de uma sanç}o n}o isentar` a
empresa em causa do cumprimento desse dever, salvo se
a decis}o adoptada de acordo com o disposto no no. 4 do
artigo 3o. do presente regulamento determinar explicitamente o contr`rio.

Artigo 3o.
Normas processuais

1.ÚÙA decis}o de iniciar ou n}o um processo por infracç}o ser` tomada pela Comiss}o Executiva do BCE,
agindo por sua pröpria iniciativa ou com base numa proposta nesse sentido que lhe tenha sido dirigida pelo
banco central nacional do Estado-membro em cuja jurisdiç}o ocorreu a alegada infracç}o. A mesma decis}o
pode tamb~m ser tomada, por sua pröpria iniciativa ou
com base numa proposta nesse sentido que lhe seja dirigida pelo BCE, pelo banco central nacional do Estado-membro em cuja jurisdiç}o a alegada infracç}o se verificou.
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A notificaç}o por escrito da decis}o de iniciar um processo por infracç}o ser` feita { empresa em causa, { autoridade fiscalizadora competente e ao banco central nacional do Estado-membro em cuja jurisdiç}o a alegada
infracç}o teve ugar ou ao BCE. A notificaç}o dever` revelar os pormenores das alegaçùes contra a empresa e os
elementos de prova em que tais alegaçùes se fundamentam. Se for caso disso, a decis}o exigir` a cessaç}o da
alegada infracç}o e informar` a empresa em causa da
possibilidade da imposiç}o de sançùes pecuni`rias tempor`rias.

2.ÚÙA decis}o de iniciar um processo por infracç}o poder` exigir que a empresa se sujeite a um procedimento
instrutörio. Na instruç}o do processo por infracç}o, o
BCE ou o banco central nacional, conforme o caso, ter}o o direito de:
a)ÙExigir a apresentaç}o de documentos;
b) Examinar os livros e arquivos da empresa;
c) Fazer cöpias da totalidade ou de excertos dos ditos
livros e arquivos; e
d) Obter explicaçùes orais ou por escrito.

Quando uma empresa obstruir a instruç}o do processo
por infracç}o, o Estado-membro participante, onde se
encontram localizadas as instalaçùes da mesma, prestar`
a assistðncia necess`ria, incluindo a garantia de acesso
pelo BCE ou pelo banco central nacional {s instalaçùes
das empresa, por forma a que os poderes instrutörios
possam ser exercidos.

3.ÚÙA empresa em causa ter` o direito de ser ouvida
pelo BCE ou pelo banco central nacional, consoante os
casos. N}o dever` ser concedido { empresa um prazo inferior a trinta dias para apresentar a sua defesa.

4.ÚÙA Comiss}o Executiva do BCE formular`, no mais
curto prazo possòvel depois de receber uma proposta do
banco central dando inòcio ao processo por infracç}o, ou
depois de ter consultado o banco central nacional do Estado-membro em cuja jurisdiç}o a alegada infracç}o se
verificou, uma decis}o fundamentada sobre a quest}o de
saber se uma empresa cometeu ou n}o uma infracç}o,
juntamente com a sanç}o a impor, se for caso disso. A
empresa em causa ser` notificada, por escrito, desta decis}o e informada do seu direito de recurso, referido no
número seguinte. Ser}o igualmente notificadas da decis}o as autoridades fiscalizadoras competentes e o banco
central nacional do Estado-membro em cuja jurisdiç}o a
infracç}o teve lugar.
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5.ÚÙA empresa em causa ter` o direito de recorrer da
decis}o da Comiss}o Executiva para o Conselho do
BCE. Esse recurso ser` apresentado no prazo de trinta
dias a contar da data de recepç}o da notificaç}o da decis}o e incluir` todas as informaçùes e alegaçùes justificativas. O recurso dever` ser interposto por escrito perante
o Conselho do BCE.
6.ÚÙQualquer decis}o tomada pelo Conselho do BCE
em resposta a um recurso interposto nos termos do número anterior dever` incluir as razùes da decis}o e a respectiva notificaç}o dever` ser feita por escrito { empresa
em causa, { autoridade fiscalizadora competente dessa
empresa e ao banco central nacional do Estado-membro
em cuja jurisdiç}o a infracç}o teve lugar. A notificaç}o
dever` informar a empresa do seu direito de recurso judicial. Se n}o for tomada qualquer decis}o pelo Conselho do BCE no prazo de dois meses a contar da interposiç}o do recurso, a empresa em causa poder` recorrer
judicialmente da decis}o da Comiss}o Executiva, de
acordo com o Tratado.
7.ÚÙN}o ser` aplicada qualquer sanç}o { empresa at~ a
decis}o se ter tornado definitiva em virtude de:
a)ÙO peròodo de trinta dias referido no no. 5 do presente
regulamento ter decorrido sem que a empresa tenha
recorrido da decis}o para o Conselho do BCE; ou
b) O Conselho do BCE ter notificado a empresa da sua
decis}o, ou o peròodo referido no no. 6 ter decorrido
sem que o Conselho do BCE tenha tomado uma decis}o.
8.ÚÙO produto das sançùes impostas pelo BCE pertencer` ao BCE.
9.ÚÙSe uma infracç}o disser exclusivamente respeito a
uma atribuiç}o cometida ao SEBC por froça do Tratado
e dos estatutos, apenas poder` ser intentado um processo
por infracç}o com base no presente regulamento, independentemente da existðncia de qualquer lei ou regulamento nacional prevendo um processo distinto. Se a infracç}o tamb~m estiver relacionada com uma ou mais
`reas que n}o se inserem na esfera de competðncias do
SEBC, o direito de iniciar um processo por infracç}o
com base no presente regulamento ser` independente de
qualquer direito que uma autoridade nacional competente tenha de iniciar processos independentes em relaç}o {s `reas que n}o se inserem no domònio de competðncias do SEBC. Esta disposiç}o n}o prejudica a aplicaç}o do direito criminal, nem as competðncias de supervis}o prudencial nos Estado-membros participantes.
10.ÚÙA empresa suportar` os custos do processo por infracç}o caso tenha sido decidido que cometeu uma
infracç}o.
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Artigo 4o.
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sobre o recurso de decisùes finais em mat~ria de imposiç}o de sançùes.

Prazos
1.ÚÙO direito de tomar a decis}o de iniciar um processo
por infracç}o, de acordo com o disposto no presente regulamento, expira um ano apös a existðncia da alegada
infracç}o ter chegado ao conhecimento quer do BCE
quer do bano central nacional do Estado-membro em
cuja jurisdiç}o a alegada infracç}o se verificou e, em
qualquer caso, cinco anos depois de a infracç}o ter ocorrido ou, em caso de infracç}o contònua, cinco anos depois de esta ter cessado.
2.ÚÙO direito de tomar a decis}o de impor uma sanç}o,
nos termos do presente regulamento, expira um ano depois de ter sido tomada a decis}o de iniciar o respectivo
processo, tal como descrito no no. 1 do artigo 3o.
3.ÚÙO direito de iniciar um processo de aplicaç}o de
sançùes expira seis meses depois de a decis}o se ter tornado definitiva, de acordo com o disposto no no. 7 do
artigo 3o.

Artigo 6o.
Disposiçùes gerais
1.ÚÙEm caso de conflito entre as disposiçùes do presente regulamento e as disposiçùes de outros regulamentos do Conselho autorizando o BCE a impor sançùes, as
disposiçùes destes últimos prevalecer}o.
2.ÚÙNos limites e condiçùes fixados no presente regulamento, o BCE poder` adoptar, de acordo com as presentes disposiçùes, regras visando especificar mais concretamente as modalidades de imposiç}o das sançùes, bem
como orientaçùes para coordenar e harmonizar os procedimentos relativos { conduç}o dos processos por
infracç}o.
Artigo 7o.
Disposiçùes finais
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1999.

Artigo 5o.
Recurso judicial
O Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia ter`
plena jurisdiç}o, na acepç}o do artigo 172o. do Tratado,

O presente regulamento ~ obrigatörio em todos os seus
elementos e directamente aplic`vel em todos os Estados-membros.

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-

