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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937
(COM(2020)0593 – C9-0306/2020 – 2020/0265(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2020)0593),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C9-0306/2020),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu de ... 1,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A9-
0000/2021),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A autorização deve ser recusada (29) A autoridade competente deve ser 

1 JO C ... / Ainda não publicado em Jornal Oficial.
2 JO C ... / Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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pela autoridade competente caso o modelo 
de negócios do potencial emitente de 
criptofichas referenciadas a ativos possa 
representar uma séria ameaça para a 
estabilidade financeira, a transmissão da 
política monetária e a soberania monetária. 
A autoridade competente deve consultar a 
EBA e a ESMA, bem como, se as 
criptofichas forem referenciadas a moedas 
da União, o Banco Central Europeu (BCE) 
e o banco central nacional de emissão 
dessas moedas, antes de conceder ou 
recusar uma autorização. A EBA, a ESMA 
e, se aplicável, o BCE e os bancos centrais 
nacionais devem endereçar à autoridade 
competente um parecer não vinculativo 
sobre o pedido do potencial emitente. Ao 
autorizar um potencial emitente de 
criptofichas referenciadas a ativos, a 
autoridade competente deve também 
aprovar o livro branco sobre criptoativos 
elaborado por essa entidade. A autorização 
da autoridade competente deve ser válida 
em toda a União e permitir ao emitente de 
criptofichas referenciadas a ativos oferecer 
esses criptoativos no mercado único e 
solicitar a respetiva admissão à negociação 
numa plataforma de negociação de 
criptoativos.  De igual modo, o Livro 
Branco sobre criptoativos deve ser válido 
em toda a União, sem que exista a 
possibilidade de os Estados-Membros 
imporem requisitos adicionais.

obrigada a recusar a autorização caso o 
modelo de negócios do potencial emitente 
de criptofichas referenciadas a ativos possa 
representar uma séria ameaça para a 
estabilidade financeira, a transmissão da 
política monetária e a soberania monetária. 
A autoridade competente deve ser 
obrigada a consultar a EBA e a ESMA, 
bem como, se as criptofichas forem 
referenciadas a moedas da União, o Banco 
Central Europeu (BCE) e o banco central 
nacional de emissão dessas moedas, antes 
de conceder ou recusar uma autorização. A 
EBA, a ESMA e, se aplicável, o BCE e os 
bancos centrais nacionais devem endereçar 
à autoridade competente um parecer sobre 
o pedido do potencial emitente. Com 
exceção dos pareceres emitidos pelo 
Banco Central Europeu e pelos bancos 
centrais dos Estados-Membros, todos os 
pareceres relativos à execução da política 
monetária e à garantia de uma liquidação 
segura dos pagamentos deverão ser de 
natureza não vinculativa. Ao autorizar um 
potencial emitente de criptofichas 
referenciadas a ativos, a autoridade 
competente deve também aprovar o livro 
branco sobre criptoativos elaborado por 
essa entidade. A autorização da autoridade 
competente deve ser válida em toda a 
União e permitir ao emitente de 
criptofichas referenciadas a ativos oferecer 
esses criptoativos no mercado único e 
solicitar a respetiva admissão à negociação 
numa plataforma de negociação de 
criptoativos. De igual modo, o Livro 
Branco sobre criptoativos deve ser válido 
em toda a União, sem que exista a 
possibilidade de os Estados-Membros 
imporem requisitos adicionais.

Or. de

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 3 – número 1 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) «Tecnologia de registo distribuído» 
ou «DLT», um tipo de tecnologia que 
permite o registo distribuído de dados 
cifrados;

(1) «Tecnologia de registo distribuído» 
ou «DLT», um tipo de tecnologia relativa 
aos protocolos e à infraestrutura de apoio 
que permite a computadores instalados 
em vários locais propor e validar 
transações, bem como compilar conjuntos 
de dados de forma inalterável e de modo 
sincronizado através de uma rede;

Or. de

Justificação

A definição de DLT não corresponde ao que geralmente se entende por DLT. A definição 
constante do MiCA não abrange, nomeadamente, os criptoativos baseados na DLT, como, 
por exemplo, o Ethereum, uma vez que estes não são cifrados. Caso se limite a aplicação do 
MiCA às DLT, convém, pelo menos, recorrer a uma definição de DLT que reflita melhor o 
que comummente se entende por tecnologia de registo distribuído. Em particular, convém que 
a definição não faça referência à cifragem.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 3 – número 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Criptoficha de moeda eletrónica», 
um tipo de criptoativo cujo objetivo 
principal é ser utilizado como meio de 
troca e que procura manter um valor 
estável por referência ao valor de uma 
moeda fiduciária com curso legal;

(4) «Criptoficha de moeda eletrónica», 
um tipo de criptoativo cujo objetivo 
principal é ser utilizado como meio de 
pagamento e que procura manter um valor 
estável por referência ao valor de uma 
moeda fiduciária com curso legal;

Or. de

Justificação

Os considerandos referem-se às criptofichas de moeda eletrónica como meios de pagamento. 
Esta definição deve ser aplicada de forma coerente em todo o texto.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3 – número 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Criptoficha de consumo», um tipo 
de criptoativo destinado a fornecer acesso 
digital a um bem ou serviço, disponível 
através da DLT, e aceite apenas pelo 
emitente dessa criptoficha;

(5) «Criptoficha de consumo», um tipo 
de criptoativo fungível, destinado a 
fornecer acesso digital a um bem ou 
serviço, disponível através da DLT, e 
aceite apenas pelo emitente dessa 
criptoficha;

Or. de

Justificação

Trata-se de uma demarcação necessária relativamente aos valores que, embora recorram à 
DLT enquanto tecnologia, veiculam apenas conteúdos não transferíveis. O recurso à 
tecnologia de apoio não deve conduzir automaticamente e por princípio à aplicabilidade do 
presente regulamento. Aquando da classificação, é impreterível colocar no centro das 
reflexões a finalidade da criptoficha, e não a tecnologia em que esta se baseia.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 5 – número 9 

Texto da Comissão Alteração

9. O livro branco sobre criptoativos é 
elaborado em pelo menos uma das línguas 
oficiais do Estado-Membro de origem ou 
numa língua habitual na esfera das 
finanças internacionais.

9. O livro branco sobre criptoativos é 
elaborado em pelo menos uma das línguas 
oficiais do Estado-Membro de origem ou 
em inglês.

Or. de

Justificação

O livro branco deve ser redigido numa língua oficial da UE ou em inglês. Os documentos 
redigidos noutras línguas deverão ser considerados inadmissíveis para efeitos do presente 
regulamento.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 18 – número 4

Texto da Comissão Alteração

4. A EBA, a ESMA, o BCE e, se for 
caso disso, um banco central a que se 
refere o n.º 3 emitem um parecer não 
vinculativo sobre o pedido no prazo de 
dois meses a contar da receção do projeto 
de decisão e do processo de pedido, e 
transmitem os seus pareceres não 
vinculativos à autoridade competente em 
causa. A referida autoridade competente 
deve ter devidamente em conta esses 
pareceres não vinculativos, bem como as 
observações e os comentários do emitente 
requerente.

4. A EBA, a ESMA, o BCE e, se for 
caso disso, um banco central a que se 
refere o n.º 3 emitem um parecer sobre o 
pedido no prazo de dois meses a contar da 
receção do projeto de decisão e do 
processo de pedido, e transmitem os seus 
pareceres à autoridade competente em 
causa. Com exceção dos pareceres 
emitidos pelo Banco Central Europeu e 
pelos bancos centrais dos Estados-
Membros, todos os pareceres relativos à 
execução da política monetária e à 
garantia de uma liquidação segura dos 
pagamentos deverão ser de natureza não 
vinculativa. A autoridade competente deve 
ter devidamente em conta esses pareceres, 
bem como as observações e os comentários 
do emitente requerente. Se, por 
considerações de política monetária, o 
parecer do BCE for negativo, a 
autoridade competente deve rejeitar o 
pedido de autorização e informar o 
emitente requerente desta decisão.

Or. de

Justificação

As criptofichas referenciadas a ativos podem atingir volumes de mercado suscetíveis de ter 
um impacto na segurança da moeda na área do euro.  Este aspeto deve ser tido em conta, 
estabelecendo a participação do Banco Central Europeu sob a forma de uma certificação 
positiva obrigatória.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 19 – número 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem, 1. As autoridades competentes devem, 
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no prazo de um mês após terem recebido o 
parecer não vinculativo referido no artigo 
18.º, n.º 4, adotar uma decisão devidamente 
fundamentada de concessão ou recusa da 
autorização ao emitente requerente e, no 
prazo de cinco dias úteis, notificar essa 
decisão aos emitentes requerentes. Se o 
emitente requerente for autorizado, 
considera-se que o seu livro branco sobre 
criptoativos foi aprovado.

no prazo de um mês após terem recebido o 
parecer referido no artigo 18.º, n.º 4, adotar 
uma decisão devidamente fundamentada de 
concessão ou recusa da autorização ao 
emitente requerente e, no prazo de cinco 
dias úteis, notificar essa decisão aos 
emitentes requerentes. Se o emitente 
requerente for autorizado, considera-se que 
o seu livro branco sobre criptoativos foi 
aprovado.

Or. de

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 31 – número 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os emitentes de criptofichas 
referenciadas a ativos devem, a todo o 
momento, dispor de fundos próprios 
equivalentes a um montante pelo menos 
igual ao maior dos seguintes montantes:

1. Os emitentes de criptofichas 
referenciadas a ativos devem, a todo o 
momento, dispor de fundos próprios 
equivalentes a um montante pelo menos 
igual ao mais elevado dos seguintes 
montantes:

(a) 350 000 EUR; (a) 350 000 EUR;

(b) 2 % do montante médio dos ativos 
de reserva referidos no artigo 32.º.

(b) 2 % do montante médio dos ativos 
de reserva referidos no artigo 32.º;
(b-A)  Um quarto das despesas gerais 
fixas do ano anterior, revistas anualmente 
e calculadas em conformidade com o 
artigo 60.º, n.º 6, do presente 
regulamento.

Or. de

Justificação

A fim de assegurar condições de concorrência equitativas, é necessário que a base de cálculo 
dos requisitos de fundos próprios aplicáveis aos emitentes de criptofichas referenciadas a 
ativos seja comparável à que se aplica aos outros participantes no mercado. Isto não se 
verifica se a percentagem  for de 2 % (ou de 3 %, para as criptofichas referenciadas a ativos 
significativos), tal como prevê a proposta de regulamento. Convém, pois, que as disposições 
relativas aos requisitos de fundos próprios aplicáveis às empresas de investimento sujeitas ao 
RRFP se apliquem de forma correspondente aos emitentes de criptofichas referenciadas a 
ativos, que em regra, é de 25 % das despesas gerais fixas do ano anterior (artigo 97.º do 
RRFP).
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 37 – número 2

Texto da Comissão Alteração

2. As pessoas singulares ou coletivas 
que tenham tomado a decisão de alienar 
direta ou indiretamente uma participação 
qualificada num emitente de criptofichas 
referenciadas a ativos (os «cedentes 
potenciais») devem notificar previamente 
por escrito a autoridade competente dessa 
intenção, indicando a dimensão da 
participação em causa. As referidas 
pessoas devem igualmente notificar a 
autoridade competente se decidirem 
diminuir a sua participação qualificada de 
modo que a sua percentagem dos direitos 
de voto ou da participação no capital passe 
a ser inferior aos limiares de 10 %, 20 %, 
30 % ou 50 % ou que o emitente de 
criptofichas referenciadas a ativos deixe de 
ser sua filial.

2. As pessoas singulares ou coletivas 
que tenham tomado a decisão de alienar 
direta ou indiretamente uma participação 
qualificada num emitente de criptofichas 
referenciadas a ativos (os «cedentes 
potenciais») devem notificar previamente 
por escrito a autoridade competente dessa 
intenção, indicando a dimensão da 
participação em causa. As referidas 
pessoas devem igualmente notificar a 
autoridade competente se decidirem 
diminuir a sua participação qualificada de 
modo que a sua percentagem dos direitos 
de voto ou da participação no capital passe 
a ser inferior aos limiares de 20 %, 30 % 
ou 50 % ou que o emitente de criptofichas 
referenciadas a ativos deixe de ser sua 
filial.

Or. de

Justificação

O limiar de 10 % para a aquisição de uma participação num emitente de criptofichas 
referenciadas a ativos afigura-se demasiado reduzido. A aquisição de participações em 
emitentes de criptofichas referenciadas a ativos rege-se pelas normas estabelecidas nas 
diretivas MiFID II e EMD2.  Ora, as diretivas DSP 2 (artigo 6.º, n.º 1,), EMD (artigo 3.º, 
n.º 3,) e MiFIDII (artigo 11.º, n.º 1) estabelecem que uma participação qualificada só existe a 
partir de 20 %. O MiCA não deve desviar-se dos referidos regulamentos a este respeito.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 43 – número 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A decisão sobre a autorização de 
criptofichas de moeda eletrónica deve 
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caber ao BCE. O BCE deve recusar a 
autorização caso não possa excluir que o 
modelo de negócio, a dimensão esperada 
do mercado ou outras circunstâncias 
prejudiciais da moeda eletrónica 
solicitada representem uma ameaça à 
estabilidade financeira ou à soberania 
monetária na área do euro. O BCE deve 
adotar a sua decisão no prazo de três 
meses a contar da data de receção do 
pedido de autorização completo e 
informar o emitente requerente dessa 
decisão no prazo de cinco dias úteis a 
contar da sua adoção.

Or. de

Justificação

As criptofichas de moeda eletrónica podem atingir volumes de mercado suscetíveis de ter um 
impacto na segurança da moeda na área do euro. Este aspeto deve ser tido em conta, 
atribuindo ao Banco Central Europeu a devida competência decisória.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 61 – número 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Os prestadores de serviços 
criptográficos devem dispor de 
procedimentos eficazes de prevenção, 
deteção e investigação do branqueamento 
de capitais e do financiamento do 
terrorismo nos termos da Diretiva (UE) 
2015/849, contanto que sejam entidades 
obrigadas na aceção dessa diretiva.

Or. de

Justificação

A luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo no contexto dos 
criptoativos deve impreterivelmente constituir uma das preocupações principais. O valor 
acrescentado dos criptoativos para o utilizador decorre da sua utilização transfronteiras e 
digital como meio de pagamento e de troca. Também a este respeito, é, por conseguinte, 
necessário assegurar condições de concorrência equitativas entre os prestadores de serviços 
de pagamento existentes e os novos operadores, de acordo com o princípio «regras iguais 
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para riscos iguais».

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 61 – número 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-B. Os prestadores de serviços de 
criptoativos que procedam à transferência 
de criptoativos para efeitos de pagamento 
devem dispor de mecanismos de controlo 
interno e de procedimentos eficazes para 
a total rastreabilidade de todas as 
transferências de criptoativos efetuadas 
no interior da EEE, bem como das 
transferências de criptoativos do EEE 
para outro território e de outro território 
para o EEE, em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2015/847.

Or. de

Justificação

A luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo no contexto dos 
criptoativos deve impreterivelmente constituir uma das preocupações principais. O valor 
acrescentado dos criptoativos para o utilizador decorre da sua utilização transfronteiras e 
digital como meio de pagamento e de troca. Também a este respeito, é, por conseguinte, 
necessário assegurar condições de concorrência equitativas entre os prestadores de serviços 
de pagamento existentes e os novos operadores, de acordo com o princípio «regras iguais 
para riscos iguais».

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 66-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 66.º-A
Liquidação ordenada dos prestadores de 

serviços
Os prestadores de serviços de criptoativos 
devem estabelecer um plano adequado 
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que contribua para uma liquidação 
ordenada das suas atividades ao abrigo do 
direito nacional aplicável. Este plano deve 
demonstrar a capacidade do prestador de 
serviços de criptoativos para proceder a 
uma liquidação ordenada sem causar 
prejuízos económicos indevidos aos 
clientes.

Or. de

Justificação

A proposta prevê que os emitentes de criptofichas referenciadas a ativos elaborem um plano 
para uma liquidação ordenada (ver artigo 42.º). De um ponto de vista do risco, afigura-se 
necessário que este requisito se aplique igualmente aos prestadores de serviços de 
criptoativos.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 74 – número 2

Texto da Comissão Alteração

2. As pessoas singulares ou coletivas 
que pretendam alienar, direta ou 
indiretamente, uma participação 
qualificada num prestador de serviços de 
criptoativos (os «cedentes potenciais») 
devem notificar desse facto previamente, 
por escrito, a autoridade competente, 
indicando a dimensão da participação em 
causa. As referidas pessoas devem 
igualmente notificar a autoridade 
competente se decidirem diminuir a sua 
participação qualificada de modo a que a 
sua percentagem de direitos de voto ou de 
participação no capital passe a ser inferior 
aos limiares de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % 
ou que o prestador de serviços de 
criptoativos deixe de ser sua filial.

2. As pessoas singulares ou coletivas 
que pretendam alienar, direta ou 
indiretamente, uma participação 
qualificada num prestador de serviços de 
criptoativos (os «cedentes potenciais») 
devem notificar desse facto previamente, 
por escrito, a autoridade competente, 
indicando a dimensão da participação em 
causa. As referidas pessoas devem 
igualmente notificar a autoridade 
competente se decidirem diminuir a sua 
participação qualificada de modo a que a 
sua percentagem de direitos de voto ou de 
participação no capital passe a ser inferior 
aos limiares de 20 %, 30 % ou 50 % ou que 
o prestador de serviços de criptoativos 
deixe de ser sua filial.

Or. de

Justificação

A aquisição de participações em prestadores de serviços de criptoativos rege-se pelas normas 
estabelecidas nas diretivas MiFID II e EMD2. O regulamento MiCA considera que já com 10 
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% se verifica uma participação qualificada. Ora, as diretivas DSP 2 (artigo 6.º, n.º 1,), EMD 
(artigo 3.º, n.º 3,) e MiFIDII (artigo 11.º, n.º 1) estabelecem que uma participação 
qualificada só existe a partir de 20 %. O MiCA não deve desviar-se dos referidos 
regulamentos a este respeito.


