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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0506/2020, внесена от Алвин Мърсър, с ирландско 
гражданство, относно брокерите на договори за разлика, например 
Plus500, за които се твърди, че са в ущърб на потребителите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията поставя под въпрос операциите на брокерите на договори за 
разлика, например Plus500 Ltd. – израелско дружество, което се регулира както от CySEC 
(Комисия по ценните книжа и борсите на Кипър), така и от FCA (Орган за финансово 
поведение). Той твърди, че много европейски граждани са понесли загуби, като са 
използвали услугите на такива посредници, които според твърденията действат като 
партньори във всички сделки, но същевременно определят цената, което би 
представлявало конфликт на интереси. Във връзка с това вносителят на петицията 
поставя под въпрос спазването на член 23, буква г) от ЕОЦКП, чиято специфична цел е 
да предотврати конфликтите на интереси, и осъжда хазартни характер на спекулациите 
с активи, както и агресивните маркетингови кампании на тези брокери. Въпреки това 
вносителят на петицията твърди, че регулаторните органи както в Кипър, така и в 
Обединеното кралство, не предприемат действия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 юли 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г. 

Забележки на Комисията 
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Член 23 от Директива 2014/65/EU1 за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II) 
изисква от инвестиционните посредници да предприемат всички подходящи мерки за 
установяване и предотвратяване или управление на конфликти на интереси между тях и 
техните клиенти. В съответствие с член 16, параграф 3 от ДПФИ II инвестиционните 
посредници продължават да поддържат и прилагат ефективни организационни и 
административни разпоредби с оглед на предприемането на всички разумни мерки за 
предотвратяването на конфликти на интереси, както са определени в член 23, които по 
неблагоприятен начин засягат интересите на техните клиенти. Освен това 
инвестиционните посредници трябва да действат в най-добрия интерес на своите 
клиенти.  В съответствие с член 27 от ДПФИ, когато изпълняват нареждания, те 
предприемат всички достатъчни мерки, за да получат възможно най-добрия резултат за 
своите клиенти, като се вземат предвид цената, разходите, бързината, вероятността от 
изпълнение и сетълмънт, обемът и естеството на нареждането или всяко друго 
съображение, свързано с изпълнението на нареждането. 

Вносителят на петицията изразява загриженост, че това изискване би могло да бъде 
нарушено, когато доставчиците на договори за разлика (ДЗР) действат като контрагент 
по сделката и определят цената. Освен това, брокерите на ДЗР печелят когато клиентите 
губят, контролирането и на двата елемента е в ущърб на потребителите. 

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) вече даде становището си 
относно прилагането на правните изисквания по отношение на предоставянето на ДЗР 
на непрофесионални клиенти.  Наред с другото ЕОЦКП посочва, че „присъщите 
конфликти на интереси, които възникват в някои типични бизнес модели на 
доставчиците на ДЗР, особено по отношение на моделите за търговия, при които 
кандидатстващото дружество планира да търгува за собствена сметка като 
контрагент по сделките на клиента, НКО2 следва да гарантират, че 
кандидатстващото дружество може да докаже, че е разгледало потенциалните 
конфликти на интереси в рамките на своя бизнес модел и операции, и как конфликтите 
на интереси ще бъдат идентифицирани, управлявани и намалени“3. В същия документ 
ЕОЦКП предоставя допълнителна информация за това как да се процедира с различни 
бизнес модели на доставчиците на ДЗР (например посредници, които търгуват за 
собствена сметка и действат като контрагент на клиента, без да се хеджират клиентски 
нареждания, и такива, които изцяло или частично хеджират клиентски нареждания). 
Преди всичко националните компетентни органи са тези, които трябва да преценят дали 
конкретни финансови институции са въвели необходимите организационни изисквания 
за предотвратяване на конфликти на интереси и за гарантиране на най-доброто 
изпълнение, тъй като надзорът върху тези отделни институции е от компетентността на 
националните компетентни органи. 

Що се отнася до твърдението на вносителя на петицията, че европейските граждани са 
понесли загуби поради „манипулиране на цените, неосвободени средства и „замръзнали“ 

1Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на 
финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС текст от 
значение за ЕИП, ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349—496.
2 НКО = национален компетентен орган.
3Въпроси и отговори на ЕОЦКП относно ДЗР и други спекулативни продукти 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-
794_qa_on_cfds_and_other_speculative_products_mifid.pdf 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-794_qa_on_cfds_and_other_speculative_products_mifid.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-794_qa_on_cfds_and_other_speculative_products_mifid.pdf
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екрани, които изглежда се появяват в най-подходящите моменти“, Комисията желае да 
поясни, че това поведение, ако бъде доказано, ще се счита не „само“ за нарушение на 
финансовото регулиране, но и за измама. В случай че националните компетентни органи 
или ЕОЦКП, по целесъобразност, идентифицират такъв сценарий, от тях се очаква да 
започнат разследване и да сътрудничат на органите за наказателно преследване, когато 
е необходимо.

Освен това вносителят на петицията изразява загриженост, че търговията с ДЗР може да 
наподобява хазарт, тъй като клиентът не притежава активите, които са в основата на ДЗР. 
ДЗР е споразумение между „купувач“ и „продавач“ за размяна на разликата между 
текущата цена на базов актив (акции, валути, стоки, индекси и т.н.) и неговата цена при 
приключване на договора. Всъщност инвеститорът никога не купува или притежава 
актива, който е в основата на ДЗР.  Като цяло обаче това важи за всички договори за 
деривати.  Дериватите се използват за управление на потенциални падежни 
несъответствия в техните баланси с оглед на специфични пазарни тенденции 
(хеджиране) или за спекулации.  За да защити непрофесионалните клиенти от онези ДЗР, 
при които спекулативният аспект изглежда е в центъра на инструмента, ЕОЦКП е издал 
ясни ограничения за ДЗР, които са въведени в националните изисквания от всички НКО. 

Що се отнася до маркетинговите практики, понастоящем Комисията няма знанието, че 
сценариите, описани от вносителя на петицията, са обичайна практика.  На 12 юли 2019 г. 
ЕОЦКП отправи предупреждение, насочено към други маркетингови практики, като 
призова доставчиците на ДЗР да спрат някои други практики, например тези, които водят 
до автоматично пренасочване на клиенти към уебсайтове и юрисдикции извън ЕС4.

Заключение

Съществува правна рамка, включително правомощията за намеса по отношение на 
продуктите, предоставени на ЕОЦКП и НКО, които следва да защитават адекватно 
вносителя на петицията от конкретния сценарий, който описва. Ролята на Комисията е 
да предлага законодателство за функционирането на вътрешния пазар на финансови 
услуги и, след като то бъде прието от Съвета и Европейския парламент, да гарантира 
транспонирането му в националното законодателство и правилното му прилагане. 
Основна компетентност на националните органи и съдилища обаче е да разследват 
отделни случаи на предполагаеми неправомерни продажби на финансови продукти в 
дадена държава членка, за да се гарантира правилното прилагане на правилата на ЕС. 
ДПФИ II предоставя на националните компетентни органи всички правомощия по 
надзора, включително правомощия за разследване и правомощия за налагането на 
релевантни корективни мерки. 

Комисията, в качеството си на пазител на Договора, може да се намесва в случаи, когато 
правото на ЕС е неправилно транспонирано или прилагано от националните 
компетентни органи.  В настоящия случай Комисията не разполага с доказателства, че 
тези условия са изпълнени. 

4https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-warns-cfds-providers-application-
product-intervention-measures. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-warns-cfds-providers-application-product-intervention-measures
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-warns-cfds-providers-application-product-intervention-measures
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