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ACTOS LEGISLATIVOS E OUTROS INSTRUMENTOS 
Assunto: Posição Comum adoptada pelo Conselho em 17 de Fevereiro de 2005 tendo em 

vista a aprovação do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
ao controlo das somas de dinheiro líquido que entram ou saem da Comunidade 
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REGULAMENTO (CE) N.º .../2005 DO PARLAMENTO EUROPEU 

E DO CONSELHO 

de 

 

relativo ao controlo das somas de dinheiro líquido que entram ou saem da Comunidade 

 

 

 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

 

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente os artigos 95.º 

e 135.º, 

 

Tendo em conta a proposta da Comissão 1, 

 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu 2,  

 

Deliberando nos termos do procedimento previsto no artigo 251.º do Tratado 3, 

 

                                                 
1 JO C 227 E de 24.9.2002, p. 574. 
2  JO C 
3  Parecer do Parlamento Europeu de 15 de Maio de 2003 (JO C 67 E de 17.3.2004, p. 259), 

Posição Comum do Conselho de   (ainda não publicada no Jornal Oficial) e Posição do 
Parlamento Europeu de   (ainda não publicada no Jornal Oficial). 
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Considerando o seguinte: 

 

(1) Uma das missões da Comunidade consiste em promover o desenvolvimento harmonioso, 

equilibrado e sustentável das actividades económicas em toda a Comunidade, mediante o 

estabelecimento de um mercado comum e de uma união económica e monetária. Nesse 

intuito, o mercado interno engloba uma área sem fronteiras internas na qual está garantida a 

liberdade de circulação de mercadorias, pessoas e serviços. 

 

(2) A introdução de produtos de actividades ilícitas no sistema financeiro e o seu investimento 

após branqueamento são prejudiciais a um desenvolvimento económico sólido e sustentável. 

Assim sendo, a Directiva 91/308/CEE do Conselho, de 10 de Junho de 1991, relativa à 

prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais 1, 

introduziu um mecanismo comunitário destinado a evitar o branqueamento de dinheiro 

mediante o controlo das operações realizadas através de instituições de crédito e financeiras e 

determinados tipos de profissões. Uma vez que existe o risco de a aplicação desse mecanismo 

vir a provocar o aumento dos movimentos de dinheiro líquido para fins ilícitos, a 

Directiva 91/308/CEE deverá ser completada com um sistema de controlo do dinheiro líquido 

que entra ou sai do território da Comunidade. 

 

                                                 
1 JO L 166 de 28.6.1991, p. 77. Directiva com a redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 2001/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 344 de 28.12.2001, p. 76). 
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(3) Actualmente, tais sistemas de controlo são aplicados por apenas alguns Estados-Membros, 

agindo ao abrigo da legislação nacional. As disparidades da legislação são prejudiciais ao 

funcionamento correcto do mercado interno. Por isso, os elementos básicos devem ser 

harmonizados a nível comunitário para assegurar um nível de controlo equivalente dos 

movimentos de dinheiro líquido que atravessa as fronteiras da Comunidade. Todavia, tal 

harmonização não deve afectar a possibilidade de os Estados-Membros aplicarem, em 

conformidade com as actuais disposições do Tratado, controlos nacionais sobre os 

movimentos de dinheiro líquido no interior da Comunidade. 

 

(4) Importa igualmente atender a acções complementares levadas a cabo noutras instâncias 

internacionais, nomeadamente o Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de 

Capitais (GAFI), que foi criado pela Cimeira do G-7 de 1989, em Paris. A Recomendação 

Especial IX do GAFI, de 22 de Outubro de 2004, convida os Governos a aplicarem medidas 

para detectar os movimentos físicos de dinheiro líquido, incluindo um sistema de declarações 

ou um dever de notificação. 

 

(5) Deste modo, o dinheiro líquido, transportado por qualquer pessoa singular que entre ou saia 

da Comunidade, deverá ser submetido ao princípio da declaração obrigatória. Este princípio 

permitirá às autoridades aduaneiras recolher informações sobre esses movimentos de dinheiro 

líquido e, sempre que apropriado, transmitir essa informação a outras autoridades. As 

autoridades aduaneiras estão presentes nas fronteiras da Comunidade, onde os controlos são 

mais eficazes, e algumas acumularam já experiência real neste domínio. Dever-se-á recorrer 

ao Regulamento (CE) n.º 515/97 do Conselho, de 13 de Março de 1997, relativo à assistência 

mútua entre as autoridades administrativas dos Estados-Membros e à cooperação entre estas e 

a Comissão para assegurar a correcta aplicação das regulamentações aduaneira e agrícola 1. 

Esta assistência mútua deverá assegurar quer a aplicação correcta dos controlos de dinheiro 

líquido, quer a transmissão de informações que possam ajudar a alcançar os objectivos da 

Directiva 91/308/CEE. 

                                                 
1 JO L 82 de 22.3.1997, p. 1. Regulamento com a redacção que lhe foi dada pelo 

Regulamento (CE) n.º 807/2003 (JO L 122 de 16.5.2003, p. 36). 
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(6) Tendo em conta o carácter preventivo e dissuasivo, a declaração deverá ser preenchida à 

entrada e à saída da Comunidade. Todavia, para fazer incidir a acção das autoridades nos 

casos significativos de movimentos de dinheiro líquido, só devem ser abrangidos por esse 

dever de declaração os movimentos de dinheiro líquido de montante igual ou superior a 

EUR 10 000. Além disso, deverá ser especificado que o dever de declaração se aplica à 

pessoa singular que transporta a soma de dinheiro, independentemente de ser ou não o seu 

proprietário. 

 

(7) Deverá ser utilizado um padrão comum para a informação a fornecer, o que facilitará o 

intercâmbio de informações entre as autoridades competentes. 

 

(8) Convém estabelecer as definições necessárias para a interpretação uniforme do presente 

regulamento. 

 

(9) As informações recolhidas pelas autoridades competentes ao abrigo do presente regulamento 

deverão ser transmitidas às autoridades referidas no n.º 1 do artigo 6.º da 

Directiva 91/308/CEE. 

 

(10) Caso existam indícios de que as somas de dinheiro líquido estejam relacionadas com 

actividades ilegais, associadas aos movimentos de dinheiro, tal como referido na 

Directiva 91/308/CEE, as informações recolhidas ao abrigo do presente regulamento pelas 

autoridades competentes deverão ser transmitidas às autoridades competentes de outros 

Estados-Membros e/ou à Comissão. Importa também prever a transmissão de certas 

informações sempre que existam indícios de movimentos de dinheiro líquido de um montante 

inferior ao limiar fixado no presente regulamento. 
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(11) As autoridades competentes devem dispor dos poderes necessários à aplicação efectiva dos 

controlos dos movimentos de dinheiro líquido. 

 

(12) Os poderes das autoridades competentes deverão ser completados pelo dever de os Estados-

-Membros preverem sanções. Todavia, só deverão ser previstas sanções em caso de 

incumprimento do dever de declaração, em conformidade com o presente regulamento. 

 

(13) Uma vez que o objectivo do presente regulamento não pode ser suficientemente realizado 

pelos Estados-Membros, podendo, dada a dimensão transnacional dos fenómenos de 

branqueamento de dinheiro no mercado interno, ser melhor alcançado a nível comunitário, a 

Comunidade deve tomar medidas, em conformidade com o princípio da subsidiariedade 

consagrado no artigo 5.º do Tratado. Em conformidade com o princípio da proporcionalidade, 

enunciado nesse mesmo artigo, o presente regulamento não excede o necessário para atingir 

aquele fim. 

 

(14) O presente regulamento respeita os direitos fundamentais e observa os princípios 

reconhecidos, designadamente, pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 

 

APROVARAM O PRESENTE REGULAMENTO: 
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Artigo 1.º 

 

Objectivo 

 

1. O presente regulamento completa as disposições da Directiva 91/308/CEE relativa às 

transacções realizadas através de instituições de crédito e financeiras e determinados tipos de 

profissões, estabelecendo normas harmonizadas para o controlo, exercido pelas autoridades 

competentes, de dinheiro líquido que entre ou saia da Comunidade. 

 

2. O presente regulamento não prejudica as medidas nacionais de controlo dos movimentos de 

dinheiro líquido no interior da Comunidade, desde que essas medidas sejam tomadas em 

conformidade com o artigo 58.º do Tratado. 

 

Artigo 2.º 

 

Definições 

 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

 

1) "Autoridades competentes", as autoridades aduaneiras dos Estados-Membros ou qualquer 

outra autoridade incumbida pelos Estados-Membros de aplicar o presente regulamento; 
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2) "Dinheiro líquido": 

 

a) Meios de pagamento ao portador, incluindo instrumentos monetários ao portador, como 

cheques de viagem, títulos negociáveis (nomeadamente, cheques, livranças, ordens de 

pagamento), quer ao portador, quer endossados sem restrições, passados a um 

beneficiário fictício, ou sob qualquer outra forma que permita a transferência do direito 

ao pagamento mediante simples entrega e instrumentos incompletos (incluindo cheques, 

livranças e ordens de pagamento) assinados, mas com omissão do nome do beneficiário; 

 

b) Dinheiro (notas e moedas que estejam em circulação como meio de troca). 

 

Artigo 3.º 

 

Dever de declaração 

 

1. Qualquer pessoa singular que entra ou sai da Comunidade com uma soma de dinheiro líquido 

igual ou superior a EUR 10 000 deve declarar a soma transportada às autoridades competentes dos 

Estados-Membros através dos quais entra ou sai da Comunidade, de acordo com o presente 

regulamento. Considera-se que esse dever não foi cumprido se a informação prestada for incorrecta 

ou incompleta. 
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2. A declaração a que se refere o n.º 1 deverá conter informação sobre: 

 

a) O declarante, incluindo nome completo, data e local de nascimento e nacionalidade; 

 

b) O proprietário da soma de dinheiro líquido; 

 

c) O destinatário da soma de dinheiro líquido; 

 

d) O montante e a natureza da soma de dinheiro líquido; 

 

e) A proveniência e o uso que se pretende fazer da soma de dinheiro líquido; 

 

f) O itinerário de transporte; 

 

g) O meio de transporte utilizado. 

 

3. As informação serão prestadas pelos Estados-Membros por escrito, oralmente ou por via 

electrónica, a determinar pelos Estados-Membros referidos no n.º 1. Todavia, quando o declarante o 

solicitar, será autorizada a prestar as informações por escrito. Quando uma declaração for 

apresentada por escrito, será entregue ao declarante uma cópia autenticada, a pedido deste. 
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Artigo 4.º 

 

Poderes das autoridades competentes 

 

1. A fim de controlar a observância do dever de declaração constante do artigo 3.º, os 

funcionários das autoridades competentes têm o poder, em conformidade com o disposto na 

legislação nacional, de controlar as pessoas singulares, as suas bagagens e os meios de transporte 

utilizados. 

 

2. Em caso de incumprimento do dever de declaração constante do artigo 3.º, o dinheiro líquido 

pode ser retido por decisão administrativa, em conformidade com as condições previstas na 

legislação nacional. 

 

Artigo 5.º 

 

Registo e tratamento da informação 

 

1. As informações obtidas ao abrigo do artigo 3.º e/ou 4.º serão registadas e tratadas pelas 

autoridades competentes do Estado-Membro referido no n.º 1 do artigo 3.º e disponibilizadas às 

autoridades desse Estado-Membro, referidas no n.º 1 do artigo 6.º da Directiva 91/308/CEE. 

 



 
14843/1/04 REV 1  ILC/pp 10 
 DG C I   PT 

2. Se os controlos previstos no artigo 4.º revelarem que uma pessoa singular entra ou sai da 

Comunidade com uma soma de dinheiro líquido inferior ao limiar fixado no artigo 3.º e caso 

existam indícios de actividades ilícitas associadas a esse movimento de dinheiro líquido, tal como 

referido na Directiva 91/308/CEE, essa informação, o nome completo, a data e o local de 

nascimento, a nacionalidade da pessoa e os pormenores relativos aos meios de transporte utilizados 

podem igualmente ser registados e tratados pelas autoridades competentes do Estado-Membro 

referido no n.º 1 do artigo 3.º e disponibilizadas às autoridades desse Estado-Membro, referidas no 

n.º 1 do artigo 6.º da Directiva 91/308/CEE. 

 

Artigo 6.º 

 

Intercâmbio de informações 

 

1. Quando existam indícios de que as somas de dinheiro líquido estão relacionadas com 

actividades ilícitas associadas aos movimentos de dinheiro, tal como referido na 

Directiva 91/308/CEE, as informações obtidas através da declaração prevista no artigo 3.º ou dos 

controlos previstos no artigo 4.º podem ser transmitidas às autoridades competentes de outros 

Estados-Membros. 

 

O Regulamento n.º 515/97 é aplicável com as necessárias adaptações. 

 

2. Quando existam indícios de que as somas de dinheiro líquido estão ligadas ao produto de uma 

fraude ou de qualquer outra actividade ilícita susceptível de prejudicar os interesses financeiros da 

Comunidade, essa informação será igualmente transmitida à Comissão. 
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Artigo 7.º 

 

Intercâmbio de informações com Estados terceiros 

 

No quadro da assistência administrativa mútua, as informações obtidas ao abrigo do presente 

regulamento podem ser comunicadas pelos Estados-Membros ou pela Comissão a um país terceiro, 

mediante o acordo das autoridades competentes que obtiveram essas informações de acordo com o 

artigo 3.º e/ou 4.º e no respeito da legislação nacional e comunitária aplicável à transferência de 

dados de carácter pessoal para países terceiros. Os Estados-Membros comunicarão à Comissão 

essas trocas de informações, se isso se revestir de particular interesse para a aplicação do presente 

regulamento. 

 

Artigo 8.º 

 

Sanções 

 

1. Cada Estado-Membro definirá as sanções a aplicar nos casos de incumprimento do dever de 

declaração constante do artigo 3.º. Tais sanções deverão ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas. 

 

2. Os Estados-Membros comunicarão à Comissão, o mais tardar até … *, as sanções aplicáveis 

em caso de incumprimento do dever de declaração constante do artigo 3.º. 

                                                 
*  18 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento. 
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Artigo 9.º 

 

Avaliação 

 

Quatro anos após a sua entrada em vigor, a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. 

 

Artigo 10.º 

 

Entrada em vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor vinte dias após a sua publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia. É aplicável a partir de … *. 

 

 

 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos 

os Estados-Membros. 

 

Feito em Bruxelas, em  

 

 Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 

 O Presidente O Presidente 

 

 

 

 

                                                 
* 18 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento 
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NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO 
Assunto : Posição comum aprovada pelo Conselho de 17 de Fevereiro de 2005 tendo em 

vista a adopção do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
controlo das somas de dinheiro líquido que entram ou saem da Comunidade 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Em 25 de Junho de 2002, a Comissão apresentou ao Conselho um relatório sobre os controlos 

dos movimentos transfronteiras de dinheiro líquido, acompanhado da proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prevenção do branqueamento 

de capitais através da cooperação aduaneira, com base no artigo 135.º do Tratado.1 

 

O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer, em primeira leitura, em 15 de Maio de 20032, 

tendo adoptado 23 alterações à proposta. 

 

A Comissão apresentou ao Conselho em 3 de Julho de 2003 uma proposta alterada sobre o 

assunto em epígrafe.3 

 

Em 17 de Fevereiro de 2005, o Conselho adoptou a sua posição comum em conformidade 

com o n.° 2 do artigo 251.° do Tratado. 

 

II. OBJECTIVO 

 

A proposta destina-se a introduzir a obrigação de as pessoas singulares declararem nas 

fronteiras externas da UE os movimentos de dinheiro líquido de montante superior a um 

determinado limiar. A proposta tem ainda por objectivo reforçar os controlos nas fronteiras e 

melhorar o intercâmbio de informações entre as autoridades competentes. 

                                                 
1  Doc. 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823  

– COM(2002) 328 final 
2  Doc. 8975/03 CODEC 592 JUR 202 UD 40 EF 20 ECOFIN 119 CRIMORG 37 
3  Doc. 11151/03 UD 67 EF 35 ECOFIN 203 CRIMORG 51 CODEC 948 
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM 

 

1. Na generalidade 

 

A posição comum do Conselho, indo ao encontro da proposta da Comissão, tem por 

objectivo introduzir controlos fronteiriços harmonizados relativamente aos movimentos 

de dinheiro líquido, completando deste modo a Directiva 91/308/CEE4 e assegurando o 

bom funcionamento do mercado interno através da eliminação das disparidades 

existentes nas legislações nacionais.  

 

2. Na especialidade 

 

O Conselho assumiu as seguintes posições em relação às alterações adoptadas pelo 

Parlamento Europeu: 

 

a) Base jurídica 

 

 Indo ao encontro do parecer do Parlamento Europeu (alteração n.º 2) o Conselho 

acrescentou o artigo 95.º como base jurídica da proposta. O Conselho considerou 

que o projecto de regulamento deverá ter como principal elemento, não a 

prevenção do branqueamento de capitais (que exigiria outra base jurídica), mas a 

introdução de controlos fronteiriços harmonizados relativamente aos movimentos 

de dinheiro líquido, para a qual o artigo 95.º do Tratado, que rege a aproximação 

das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-

-Membros relacionadas com o funcionamento do mercado interno, constitui a base 

jurídica adequada.  

 

                                                 
4  Directiva 91/308/CEE do Conselho, de 10 de Junho de 1991, relativa à prevenção da 

utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais. 
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b) Transformação em directiva 

 

 O Conselho não pôde aceitar as alterações do PE respeitantes à transformação da 

proposta em directiva (alterações n.ºs 1, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23), considerando que 

só através de um regulamento – que possui um carácter geral, é obrigatório em 

todos os seus elementos e é directamente aplicável em todos os Estados-Membros 

– será possível alcançar um grau suficiente de harmonização num lapso de tempo 

relativamente curto.  

 

c) Dever de declaração 

 

 Na sua posição comum, o Conselho apoiou a proposta da Comissão no sentido de 

impor um dever de declaração. O Conselho não foi favorável à tese de permitir 

que os Estados-Membros escolham entre um sistema de declaração ou de 

notificação, tal como sugerido pelo Parlamento Europeu (alterações n.ºs 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 12, 14, 18, 19). Essa possibilidade de escolha entre dois regimes seria 

contrária à aplicação uniforme, em toda a Comunidade, das medidas propostas. 

No entanto, o Conselho introduziu alguma flexibilidade, deixando à escolha dos 

Estados-Membros a imposição de um dever de declaração escrita, oral ou 

electrónica. Deste modo, o Conselho acordou em suprimir a minuta de declaração 

constante do Anexo à proposta e em inserir uma disposição sobre as informações 

a facultar na declaração escrita, oral ou electrónica (ver também ponto 3.b, infra). 

 

d) Limiar para a declaração 

 

 O Conselho optou por um limiar de EUR 10 000, inferior aos limiares previstos 

na proposta da Comissão e no parecer do Parlamento Europeu (alterações n.ºs 3 

e 7). Este limiar mais baixo tem em conta que, actualmente, estão previstos 

limiares bastante mais baixos na legislação de muitos Estados-Membros e que o 

nível proposto conduziria a uma diminuição acentuada da intensidade dos 

controlos nesses Estados-Membros.  
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 Além disso, o limiar mais baixo transmite um sinal claro, a nível internacional, da 

intenção do Conselho de adoptar medidas para o controlo dos movimentos de 

dinheiro líquido, introduzindo em toda a Comunidade um limite estrito e uniforme 

que seja simples de aplicar e que possa ser facilmente reconhecido pelas pessoas 

que entrem ou saiam da Comunidade. 

 

e) Poderes das autoridades competentes 

  

 No tocante aos poderes das autoridades competentes, o Conselho concordou com 

o Parlamento (alterações n.ºs 10 e 17) quanto à conveniência de colocar esta 

disposição num contexto diferente, pelo que a deslocou para o artigo 

imediatamente a seguir à disposição sobre o dever de declaração. No que se refere 

ao teor da disposição, o Conselho considerou que, ao conferir poderes às 

autoridades nacionais, se deveriam respeitar as condições estabelecidas na 

legislação nacional. Além disso, as autoridades nacionais também deveriam ter 

poderes para controlar os meios de transporte, a fim de verificar o cumprimento 

do dever de declaração. O Conselho não manteve, todavia, o período máximo de 

três dias para a retenção de dinheiro líquido, previsto na proposta e apoiado na 

alteração n.º 11, considerando que tal limite temporal não é de molde a 

proporcionar a flexibilidade necessária para que as autoridades procedam aos 

controlos e às averiguações subsequentes no sentido de determinar se é necessário 

instaurar acção penal num caso determinado. 

 

f) Definição de "dinheiro líquido" 

 

 Em 22 de Outubro de 2004, o Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento 

de Capitais (GAFI) adoptou a Recomendação Especial IX sobre os passadores de 

fundos. A Recomendação, aprovada a nível internacional, contém uma definição 

de 'dinheiro líquido' que foi inserida pelo Conselho no presente projecto de 

regulamento a fim de garantir a maior coerência possível entre as regras 

comunitárias e internacionais. Como se preconiza na alteração 13, o texto amplia 

a definição de dinheiro líquido para abranger uma gama de cheques mais vasta 

que a proposta inicialmente. 
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g) Intercâmbio de informações 

 

 O Regulamento clarificou e reestruturou as disposições relativas ao intercâmbio 

de informações entre as autoridades (alteração n.º 15): 

 

– Em primeiro lugar, clarifica-se que as informações obtidas por meio de 

declarações ou controlos serão registadas e tratadas pelas autoridades 

competentes de um Estado-Membro e, nesse mesmo Estado-Membro, serão 

disponibilizadas à Unidade de Informações Financeiras (UIF), estando este 

último ponto também incluído de forma explícita na Recomendação 

Especial IX do GAFI. Tratando-se de pessoas que entrem ou saiam da 

Comunidade com menos de EUR 10 000, mas existindo indícios de 

actividades ilegais, há determinadas informações sobre essas pessoas que 

também poderão ser registadas e tratadas pelas autoridades competentes 

num Estado-Membro e disponibilizadas à UIF desse Estado-Membro. 

 

– Em segundo lugar, as informações obtidas por meio de declarações ou de 

controlos podem ser trocadas entre Estados-Membros. Relativamente a este 

intercâmbio de informações entre Estados-Membros, é aplicável, mutatis 

mutandis, o Regulamento (CE) 515/97 do Conselho de 13 de Março de 1997 

relativo à assistência mútua entre as autoridades administrativas dos 

Estados-Membros e à colaboração entre estas e a Comissão, tendo em vista 

assegurar a correcta aplicação das regulamentações aduaneira e agrícola. 

 

– Por último, podem ser trocadas informações com países terceiros, no quadro 

de um acordo de assistência administrativa mútua. Todavia, a comunicação 

de informações está subordinada ao consentimento da autoridade que as 

tenha recolhido inicialmente, bem como às disposições em matéria de 

protecção de dados pessoais. Os referidos intercâmbios de informações 

deverão ser comunicados à Comissão sempre que assumam particular 

relevância para a execução do regulamento. 
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h) Base de dados conjunta 

 

 O Conselho não aceitou a ideia de enviar as informações obtidas para uma base de 

dados gerida conjuntamente pelos Estados-Membros e mantida pelo Serviço 

Europeu de Polícia (Europol) (alteração n.º 16). O Conselho considerou que 

semelhante disposição não seria abrangida pela base jurídica de o projecto de 

regulamento. 

 

i) Relatório da Comissão 

 

 Na sua posição comum, o Conselho aceitou a ideia reflectida na alteração n.º 22 e 

introduziu uma disposição, nos termos da qual a Comissão deve apresentar um 

relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho quatro anos após a entrada em 

vigor do regulamento. 

 

3. Novos elementos introduzidos pelo Conselho 

 
Além dos pontos a respeito dos quais o Parlamento Europeu emitiu parecer e o 

Conselho assumiu a posição comum que acima se expõe, o Conselho inseriu na 

proposta os seguintes novos elementos: 

 

a) Âmbito de aplicação do regulamento 

 
 O controlo intracomunitário do dinheiro líquido pode ser mantido sempre que 

corresponda a medidas que estejam em conformidade com o Tratado. 

 

 Além disso, o Conselho adaptou a cobertura geográfica do regulamento 

considerando que, por uma questão de transparência para os viajantes e a fim de 

facilitar a aplicação do regulamento por parte das autoridades competentes, o 

controlo dos movimentos de dinheiro líquido deverá ser efectuado no momento 

em que uma pessoa singular entre ou saia do território da Comunidade. Esta 

solução garantiria igualmente uma aplicação geográfica paralela da 

Directiva 91/308/CEE e do presente projecto de regulamento. 
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b) Minuta de declaração 

 

 A minuta de declaração uniforme proposta pela Comissão não foi aceite pelo 

Conselho, que preferiu especificar os dados a facultar na declaração. Pretende-se 

desta forma limitar ao mínimo estritamente necessário o encargo administrativo 

das autoridades competentes aquando da recolha das informações junto dos 

viajantes, garantindo ao mesmo tempo a recolha de um mínimo de informações 

sobre os movimentos de dinheiro líquido e, posteriormente, a sua disponibilização 

para efeitos de intercâmbio com outras autoridades. 

 

c) Cópia da declaração escrita 

 

 Para as declarações escritas, o Conselho inseriu uma disposição em virtude da 

qual o declarante terá o direito de receber, a seu pedido, uma cópia autenticada da 

declaração. 

 

d) Sanções 

 

 O Conselho simplificou a disposição relativa às sanções, alinhando-a por 

disposições similares de actos jurídicos comparáveis5. Os Estados-Membros 

deverão assim introduzir sanções eficazes, dissuasivas e proporcionadas para 

punir as infracções ao dever de declaração dos movimentos de dinheiro líquido 

aquando da passagem das fronteiras externas da Comunidade. O Conselho aceitou 

a alteração n.º 19, respeitante ao alargamento do prazo dentro do qual as sanções 

aplicáveis devem ser notificadas à Comissão. Fixou um prazo de 18 meses após a 

entrada em vigor do regulamento. 

 

                                                 
5  Cf. por exemplo o artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho, 

de 22 de Julho de 2003, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às 
mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas 
contra mercadorias que violem esses direitos. 
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IV. CONCLUSÃO 

 
 A posição comum do Conselho apoia o objectivo da proposta de regulamento, a saber, 

introduzir controlos fronteiriços harmonizados dos movimentos de dinheiro líquido e reforçar 

a cooperação entre as autoridades competentes. Uma vez que existe o risco de a aplicação de 

controlos mais rigorosos no sector financeiro, na sequência da adopção da 

Directiva 91/308/CEE, vir a provocar o aumento dos movimentos de dinheiro líquido para 

fins ilícitos, a Comunidade salienta o seu empenho em combater o problema dos movimentos 

ilegais de dinheiro líquido através da introdução do dever de as pessoas singulares declararem 

os movimentos de dinheiro líquido acima de um limiar de EUR 10 000 nas fronteiras da 

Comunidade, evitando simultaneamente eventuais efeitos negativos no funcionamento do 

mercado interno mediante a aplicação destas medidas, por meio de um regulamento, de forma 

harmonizada em toda a Comunidade.  
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DECLARAÇÃO PARA A ACTA DO CONSELHO 

 

Declaração do Conselho sobre a acepção do termo "penalties" utilizado na versão inglesa de 

instrumentos jurídicos da Comunidade Europeia 

 

"Na opinião do Conselho, quando o termo "penalties" é utilizado na versão inglesa de instrumentos 

jurídicos da Comunidade Europeia, tal vocábulo é utilizado numa acepção neutra e não se relaciona 

especificamente com sanções no âmbito do direito penal, podendo também abranger sanções 

administrativas e financeiras e igualmente outro tipo de sanções. Quando os Estados-Membros são 

obrigados por força dum acto comunitário a introduzirem "penalties", compete-lhes escolher o tipo 

apropriado de sanção que seja conforme com a jurisprudência do TJE. 
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Da base de dados linguística da Comunidade, constam as seguintes traduções do termo "penalty" 

em outras línguas: 

 

Em espanhol "sanciones", em dinamarquês "sanktioner", em alemão "Sanktionen", em húngaro 

"jogkövetkezmények", em italiano "sanzioni", em letão "sankcijas", em lituano " sankcijos", em 

neerlandês "sankties", em português "sanções", em eslovaco "sankcie" e em sueco "sanktioner". 

Nas versões inglesas revistas de actos jurídicos em que tiver sido previamente empregue o termo 

"sanctions", a eventual substituição deste termo pelo termo "penalties" não constitui uma diferença 

de fundo." 
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COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 

Bruxelas, 18.2.2005 
COM(2005) 58 final 

2002/0132 (COD) 

  

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU 
 

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE 
 

respeitante à  

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção do Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao controlo das somas de dinheiro líquido 

que entram ou saem da Comunidade 
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2002/0132 (COD) 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU 
 

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE 
 

respeitante à  

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção do Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao controlo das somas de dinheiro líquido 

que entram ou saem da Comunidade 

1- ANTECEDENTES 

Data da apresentação da proposta ao PE e ao Conselho: 
(documento COM(2002) 328 final 2002/0132 COD): 

25 de Junho de 2002 

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 15 de Maio de 2003 

Data de transmissão da proposta alterada: 
(COM(2003)371 final – 2002/0132 COD) 

1 de Julho de 2003 

Data de adopção da posição comum: 17/2/2005 

2- OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

O principal objectivo da proposta é o de completar a Directiva 91/308/CEE, que 
estabelece um sistema de supervisão e de informação relativo às transacções 
monetárias efectuadas pelas instituições financeiras e estabelecimentos de crédito. 
Por esta razão, a proposta tem por objectivo introduzir um procedimento 
harmonizado de controlo e de informação para os movimentos de dinheiro líquido 
em grande escala dentro ou fora da Comunidade, autorizando as autoridades 
nacionais a tomar as medidas administrativas apropriadas, incluindo a obrigação de 
prever sanções.  

As disposições propostas deverão, por conseguinte, ajudar a prevenir o 
branqueamento de dinheiro ou o financiamento do terrorismo. 

3- OBSERVAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO COMUM 

3.1 OBSERVAÇÕES GERAIS 

A Comissão regozija-se com a aprovação dos princípios essenciais da proposta da 
Comissão pelo Conselho.  
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3.2 ANÁLISE DAS EMENDAS PROPOSTAS PELO PARLAMENTO EUROPEU EM PRIMEIRA 
LEITURA 

Na sua posição comum, o Conselho integrou algumas das emendas do Parlamento, 
entre as quais se destacam:  

A alteração nº 2 que acrescenta o artigo 95º à base jurídica. 

A alteração nº 13 que alarga a gama de “cheques” abrangidos pela proposta. 

A alteração nº 15 que clarifica as atribuições das autoridades competentes 
respectivas. 

O Conselho não aceitou todas as outras emendas, designadamente as seguintes: 

As alterações nº 1, 20, 21 e 23: para assegurar uma aplicação mais eficaz e uniforme 
dos procedimentos de controlo de dinheiro líquido, o Conselho e a Comissão 
preferem um regulamento em vez de uma directiva, que tinha sido proposta pelo PE. 

As alterações nºs 3, 4 a 8, 12, 14 e 18: para assegurar a segurança jurídica e 
nomeadamente propiciar um tratamento equitativo às pessoas que entram ou saem da 
Comunidade com avultadas somas de dinheiro líquido, o Conselho e a Comissão 
preferem uma abordagem única obrigatória em vez do sistema proposto nas 
alterações do PE que daria aos Estados-Membros a possibilidade de aplicar quer um 
procedimento de declaração obrigatória quer um procedimento de notificação a 
pedido das autoridades competentes. 

A alteração nº 16: o Conselho e a Comissão não são favoráveis à comunicação dos 
dados obtidos mediante o procedimento de declaração ou durante as acções de 
controlo a uma base de dados central cuja gestão é assegurada conjuntamente pelos 
Estados-Membros e pela Europol. O Sistema de Informação Aduaneiro previsto nos 
Títulos V e VI do Regulamento (CE) nº 515/97 (assistência mútua) constitui um 
mecanismo equivalente ao proposto pelo PE. 

3.3 NOVAS DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS PELO CONSELHO 

O Conselho alterou diversas disposições, principalmente as seguintes: 

Além da base jurídica da proposta inicial – o artigo 135º do Tratado (cooperação 
aduaneira) – o Conselho acrescentou o artigo 95º (harmonização das disposições 
respeitantes ao mercado interno) para deixar claro que as medidas uniformes de 
controlo nas fronteiras externas da Comunidade previstas contribuirão igualmente 
para o funcionamento do mercado interno. O aditamento do artigo 95º tinha sido 
igualmente solicitado pelo PE na sua primeira leitura. A Comissão pode aceitar este 
aditamento. 

O âmbito de aplicação geográfica é alterado para assegurar a sua conformidade com 
o âmbito de aplicação geográfica da Directiva 91/308/CEE. A Comissão pode aceitar 
esta alteração. 
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Para assegurar um controlo efectivo com um mínimo de burocracia, a declaração é 
obrigatória, mas poderá ser efectuada por escrito, oralmente ou por meios 
electrónicos. O Conselho partilha as preocupações do Parlamento quanto aos riscos 
de uma burocracia pesada associada a uma obrigação geral de apresentar uma 
declaração escrita, mas dá preferência a um sistema único baseado numa declaração 
obrigatória (sendo a carga burocrática para a administração e os declarantes reduzida 
devido à flexibilidade permitida no que respeita à forma de apresentação da 
declaração). A Comissão apoia um sistema de declaração obrigatória e pode aceitar 
esta alteração.  

Relativamente à aplicação de sanções por incumprimento do dever da declaração, foi 
assegurada a conformidade da disposição em causa com a disposição na matéria que 
habitualmente figura noutros actos legislativos (as sanções deverão ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas). A Comissão concorda com esta alteração. 

Não há um prazo-limite para a retenção do dinheiro líquido que não tenha sido 
declarado. O poder de retenção do dinheiro líquido e o período dessa detenção 
baseiam-se numa decisão administrativa ao abrigo da legislação nacional. A 
Comissão aceita esta perspectiva. 

Quatro anos após a entrada em vigor do regulamento, a Comissão deverá apresentar 
ao PE e ao Conselho um relatório de avaliação. Esta disposição corresponde a uma 
proposta similar prevista na alteração nº 22 do Parlamento. A Comissão aceita esta 
proposta. 

O limiar a partir do qual a declaração é obrigatória foi reduzido de 15 000 euros para 
10 000 euros. Este limiar é diferente do previsto na proposta inicial da Comissão que 
era igual ao previsto na Directiva 91/308/CEE. Contudo, o Conselho considerou que 
se justificava um limiar inferior, pelo facto de ser mais fácil efectuar movimentos 
transfronteiras de dinheiro líquido do que transferências de dinheiro por intermédio 
de instituições financeiras e igualmente devido ao risco de montantes inferiores de 
dinheiro líquido serem especificamente utilizados para financiar actividades 
terroristas. A Comissão pode aceitar esta proposta. 

A fim de combater da forma mais eficaz o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, é indicado que os Estados-Membros poderão, em 
conformidade com as disposições do Tratado, continuar a assegurar, ao nível 
nacional, o controlo dos movimentos intracomunitários de dinheiro líquido. A 
Comissão pode aceitar esta disposição. 

4. CONCLUSÃO 

A Comissão considera que a Posição Comum constitui um compromisso aceitável, 
não obstante não terem sido aceites todas as alterações propostas pelo PE. 

Todavia, a Comissão considera que as perspectivas do Conselho e do Parlamento são 
suficientemente próximas para sugerir que, num futuro próximo, se chegue a uma 
posição acordada, tendo especialmente em conta os interesses de todas as partes em 
melhorar os controlos destinados a pôr termo ao fluxo de fundos destinados a 
organizações terroristas e criminosas. 
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5. DECLARAÇÃO DO CONSELHO A EXARAR EM ACTA 

A declaração geral, relativa ao emprego do termo "sanções" nos instrumentos 
jurídicos comunitários, deixa claro que, no texto, o termo “sanções” tem um sentido 
neutro, por forma a abranger as sanções de tipo administrativo, financeiro ou outro. 
A Comissão pode aceitar este ponto de vista. 




