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Temats: Lūgumraksts Nr. 0506/2020, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Alvin 
Mercer, par tādu cenu starpību līgumu (CFD) brokeru kā Plus500 darbību, 
kas, iespējams, kaitē patērētājiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apšauba cenu starpību līgumu (CFD) brokeru darbību, kā piemēru 
minot Izraēlas uzņēmumu "Plus500 Ltd", ko regulē gan Kipras Vērtspapīru un biržu komisija 
(CySEC), gan Apvienotās Karalistes finanšu pakalpojumu tirgus regulators Financial Conduct 
Authority (FCA). Viņš apgalvo, ka daudzi Eiropas iedzīvotāji esot cietuši zaudējumus, 
izmantojot pakalpojumus, ko sniedz šādi brokeri, kuri rīkojoties kā tirdzniecības darījumu 
partneri un vienlaikus nosakot cenu, bet tas ir uzskatāms par interešu konfliktu. Šajā sakarā 
lūgumraksta iesniedzējs apšauba, vai tiek ievērots ESMA noteikumu 23. panta d) punkts, kas 
ir īpaši izstrādāts, lai novērstu interešu konfliktus, un nosoda spekulāciju ar aktīviem azartspēļu 
raksturu, kā arī šādu brokeru agresīvās mārketinga kampaņas. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka, neraugoties uz šo situāciju, ne Kipras, ne Apvienotās Karalistes regulatori 
nerīkojoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 27. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī 

Komisijas apsvērumi 
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Direktīvas 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem1 (FITD II) 23. pantā noteikts, ka 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām jāveic visi atbilstošie pasākumi, lai identificētu un novērstu 
vai pārvaldītu interešu konfliktus starp pašām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un to klientiem. 
Saskaņā ar FITD II 16. panta 3. punktu ieguldījumu brokeru sabiedrības arī pastāvīgi piemēro 
efektīvus organizatoriskus un administratīvus pasākumus, lai veiktu visus pamatotās darbības, 
kas paredzētas, lai novērstu 23. pantā definēto interešu konfliktu negatīvu ietekmi uz to klientu 
interesēm. Turklāt ieguldījumu brokeru sabiedrībām jārīkojas klientu interesēs. Saskaņā ar 
FITD II 27. pantu ieguldījumu brokeru sabiedrības veic visus pasākumus, kas pietiekami, lai, 
izpildot rīkojumus, pēc iespējas gūtu rezultātus, kas ir vislabākie to klientiem, ņemot vērā cenu, 
izmaksas, ātrumu, izpildes un norēķinu iespējamību, apjomu, specifiku vai jebkādu citu 
apsvērumu attiecībā uz rīkojuma izpildi. 

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas, ka šī prasība varētu tikt pārkāpta, ja cenu starpību līgumu 
(CFD) brokeri rīkojas kā darījumu partneri un nosaka cenu. Turklāt CFD brokeri gūst peļņu, ja 
klienti zaudē, un abu šo aspektu kontrole kaitē patērētājiem. 

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) jau ir paudusi viedokli par juridisko prasību 
piemērošanu attiecībā uz CFD pakalpojumu sniegšanu privātiem klientiem. ESMA cita starpā 
norāda, ka "raksturīgie interešu konflikti, kas pastāv dažos tipiskos CFD pakalpojumu sniedzēju 
darījumdarbības modeļos, īpaši tirdzniecības modeļos, kuros atļaujas pieprasītāja sabiedrība 
plāno veikt darījumus savā vārdā kā klienta darījumu partnere, VKI2 būtu jānodrošina, ka 
atļaujas pieprasītāja sabiedrība var pierādīt, ka tā savā darījumdarbības modelī un darbībās 
ir ņēmusi vērā iespējamos interešu konfliktus un apsvērusi, kā interešu konflikti tiks identificēti, 
pārvaldīti un mazināti"3. Tajā pašā dokumentā ESMA sniedz sīkāku informāciju par to, kā 
rīkoties dažādu CFD pakalpojumu sniedzēju darījumdarbības modeļu gadījumā (tās var būt, 
piemēram, sabiedrības, kas veic darījumus savā vārdā un rīkojas kā klientu darījumu partneres, 
neierobežojot ar klientu rīkojumiem saistītos riskus, un sabiedrības, kas pilnīgi vai daļēji 
ierobežo ar klientu rīkojumiem saistītos riskus). Tas, vai konkrētas finanšu iestādes piemēro 
vajadzīgās organizatoriskās prasības, lai novērstu interešu konfliktus un nodrošinātu vislabāko 
izpildi, pirmām kārtām jāvērtē valsts kompetentajām iestādēm, jo atsevišķu iestāžu uzraudzība 
ir valsts kompetento iestāžu pārziņā.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka Eiropas pilsoņi ir cietuši zaudējumus 
tādu iemeslu dēļ kā "manipulēšana ar cenām, līdzekļu neizmaksāšana un nereaģējoši ekrāni, 
kas, šķiet, parādās visizdevīgākajos brīžos", Komisija vēlas precizēt, ka šādu rīcību, ja tā tiek 
pierādīta, uzskata ne vien par finanšu regulējuma pārkāpumu, bet par krāpšanu. Ja valsts 
kompetentās iestādes vai attiecīgā gadījumā ESMA konstatē šādu scenāriju, tām jāsāk 
izmeklēšana un vajadzības gadījumā jāsadarbojas ar kriminālvajāšanas iestādēm.

Lūgumraksta iesniedzējs turklāt pauž bažas par to, ka CFD tirdzniecība līdzinās azartspēlēm, 
jo klientam nepieder CFD pamatā esošais aktīvs. CFD ir vienošanās starp pircēju un pārdevēju 
par apmaiņu ar starpību starp pamatā esošā aktīva (akcijas, valūtas, preces, indeksi utt.) 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem 
un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 173, 
12.6.2014., 349.–496. lpp.
2 VKI = valsts kompetentā iestāde.
3 ESMA jautājumi un atbildes par CFD un citiem spekulatīviem produktiem, 
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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pašreizējo cenu un cenu līguma izbeigšanas brīdī. Ieguldītājs nekad nepērk CFD pamatā esošo 
aktīvu, un tas viņam nepieder. Tomēr tas principā attiecas uz visiem atvasināto instrumentu 
līgumiem. Atvasinātos instrumentus izmanto, lai pārvaldītu iespējamas termiņu nesakritības to 
bilancēs, ņemot vērā konkrētas tirgus tendences (riska ierobežošana), vai spekulācijai. Lai 
aizsargātu privātos klientus pret tādiem CFD, kuros spekulatīvais aspekts šķiet instrumenta 
virsuzdevums, ESMA attiecībā uz CFD ir noteikusi skaidrus ierobežojumus, ko visas VKI ir 
iekļāvušas valsts prasībās.

Attiecībā uz mārketinga metodēm Komisija pašlaik nav informēta, ka lūgumraksta iesniedzēja 
aprakstītie scenāriji būtu ierasta prakse. ESMA 2019. gada 12. jūlijā ir izdevusi brīdinājumu, 
kurā galvenā uzmanība ir pievērsta citām mārketinga metodēm un kurā CFD pakalpojumu 
sniedzēji tiek aicināti pārtraukt izmantot dažas citas metodes, piemēram, klientu automātisku 
novirzīšanu uz tīmekļa vietnēm un jurisdikcijām ārpus ES4.

Secinājumi

Pastāv tiesiskais regulējums, tostarp ESMA un VKI piešķirtās produktu intervences pilnvaras, 
kam būtu pienācīgi jāaizsargā lūgumraksta iesniedzējs no konkrētā scenārija, ko viņš apraksta. 
Komisijas uzdevums ir ierosināt tiesību aktus par finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus darbību 
un pēc tam, kad tos ir pieņēmusi Padome un Eiropas Parlaments, nodrošināt, lai tie tiktu 
transponēti valstu tiesību aktos un pareizi piemēroti. Savukārt atsevišķu gadījumu par finanšu 
produktu varbūtēju nepareizu pārdošanu dalībvalstīs izmeklēšana, lai nodrošinātu ES 
noteikumu pareizu izpildi, pirmām kārtām ir valsts iestāžu un tiesu kompetencē. Ar FITD II 
valsts kompetentajām iestādēm ir piešķirtas visas uzraudzības pilnvaras, tostarp izmeklēšanas 
pilnvaras un pilnvaras piemērot attiecīgus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 

Komisija kā Līguma ievērošanas uzraudzītāja var iejaukties gadījumos, kad valsts kompetentās 
iestādes nepareizi transponē vai piemēro ES tiesību aktus. Šajā gadījumā Komisijai nav 
pierādījumu, ka šie nosacījumi būtu izpildīti.

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