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Subiect: Petiția nr. 0506/2020, adresată de Alvin Mercer, de cetățenie irlandeză, 
privind activitățile brokerilor de contracte pe diferență (CFD), cum ar fi 
Plus500, despre care se presupune că aduc prejudicii consumatorilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pune sub semnul întrebării operațiunile brokerilor de contracte pe diferență (CFD), 
cum ar fi Plus500 Ltd., o companie israeliană reglementată atât de CySEC (Comisia pentru 
valori mobiliare și burse de valori din Cipru, cât și de FCA (Autoritatea de conduită financiară). 
El afirmă că mulți cetățeni europeni au suferit pierderi pentru că au folosit serviciile unor astfel 
de brokeri, care, conform spuselor lui, acționează drept contrapartidă la orice tranzacție și 
stabilesc, în același timp, prețul, ceea ce ar reprezenta un conflict de interese. În acest sens, 
petiționarul pune sub semnul întrebării respectarea articolului 23 litera (d) ESMA, care are 
scopul specific de a preveni conflictele de interese, și denunță caracterul de joc de noroc al 
speculațiilor cu active, precum și campaniile agresive de marketing ale acestor brokeri. 
Petiționarul susține că, în ciuda acestor lucruri, autoritățile de reglementare din Cipru și din 
Regatul Unit nu acționează.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020 

Observațiile Comisiei 
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Articolul 23 din Directiva 2014/65/UE1 privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II) 
impune firmelor de investiții să ia toate măsurile adecvate pentru a identifica și a preveni sau 
gestiona conflictele de interese dintre ele și clienții lor. În conformitate cu articolul 16 
alineatul (3) din MiFID II, firmele de investiții mențin și aplică în plus dispoziții organizatorice 
și administrative eficiente, în vederea adoptării tuturor măsurilor rezonabile destinate să evite 
ca interesele clienților săi să fie afectate de conflicte de interese, astfel cum sunt definite la 
articolul 23. În plus, firmele de investiții trebuie să acționeze în interesul optim al clienților lor. 
În conformitate cu articolul 27 din MiFID II, la executarea ordinelor, ele trebuie să ia toate 
măsurile rezonabile pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru clienții lor, ținând seama 
de preț, costuri, rapiditate, probabilitatea de executare și de decontare, mărimea și natura 
ordinului sau de orice alte considerente legate de executarea ordinului. 

Petiționarul este preocupat de faptul că această cerință ar putea fi încălcată atunci când furnizorii 
de contracte pe diferență (CFD) acționează ca o contrapartidă la tranzacție și stabilesc prețul. 
În plus, brokerul CFD profită atunci când clienții pierd, controlând aceste elemente în 
detrimentul consumatorilor. 

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și-a exprimat deja opinia cu 
privire la aplicarea cerințelor legale în ceea ce privește furnizarea de CFD-uri clienților 
obișnuiți. Printre altele, ESMA subliniază că „conflictele inerente de interese prezente în 
anumite modele de afaceri tipice ale furnizorilor de CFD-uri, în special în ceea ce privește 
modelele de tranzacționare în care firma solicitantă intenționează să tranzacționeze în nume 
propriu în calitate de contrapartidă la tranzacția clientului, ANC2 ar trebui să se asigure că 
firma solicitantă poate demonstra că a luat în considerare potențialele conflicte de interese în 
cadrul modelului său de afaceri și al operațiunilor sale și modul în care vor fi identificate, 
gestionate și reduse conflictele de interese”3. În același document, ESMA oferă informații 
suplimentare cu privire la modul de abordare a diferitelor modele de afaceri ale furnizorilor de 
CFD-uri (de exemplu, firmele care tranzacționează pe cont propriu și acționează în calitate de 
contrapartidă a clientului, fără a acoperi ordinele clienților și cele care acoperă integral sau 
parțial ordinele clienților). Este, în primul rând, responsabilitatea autorităților naționale 
competente să evalueze dacă anumite instituții financiare dispun de cerințele organizatorice 
necesare pentru a preveni conflictele de interese și a asigura cea mai bună execuție, deoarece 
supravegherea acestor instituții individuale intră în sfera de competență a autorităților naționale 
competente.

În ceea ce privește declarația petiționarului potrivit căreia cetățenii europeni au suferit pierderi 
din cauza „manipulării prețurilor, a fondurilor neutilizate și a ecranelor care se blochează în 
momentele cele mai oportune”, Comisia dorește să clarifice faptul că acest comportament, dacă 
ar fi demonstrat, nu ar fi considerat „numai” o încălcare a reglementării financiare, ci o fraudă. 
În cazul în care autoritățile naționale competente sau, dacă este cazul, ESMA identifică un astfel 
de scenariu, acestea trebuie să deschidă o anchetă și să coopereze, dacă este cazul, cu autoritățile 

1 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor 
financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE Text cu relevanță pentru SEE, 
JO L 173, 12.6.2014, pp. 349-496.
2 ANC = autoritatea națională competentă.
3 Întrebările cu privire la ESMA referitoare la CFD-uri și alte produse speculative 
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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de urmărire penală.

În plus, petiționarul este preocupat de faptul că tranzacționarea de CFD-uri ar putea să se 
asemene cu jocurile de noroc, deoarece clientul nu deține activul care stă la baza CFD-ului. Un 
contract pe diferență (CFD) este un acord între un „cumpărător” și un „vânzător” pentru a 
schimba diferența dintre prețul curent al activului suport (acțiuni, monede, mărfuri, indici etc.) 
și prețul acestuia la încheierea contractului. Într-adevăr, investitorul nu cumpără sau nu deține 
niciodată activul care stă la baza CFD-ului. Totuși, acest lucru este în general valabil pentru 
toate contractele derivate. Instrumentele derivate sunt utilizate pentru a gestiona eventualele 
decalaje de scadențe în bilanțurile lor, având în vedere tendințele specifice ale pieței (acoperirea 
riscurilor) sau pentru speculații. Pentru a proteja clienții obișnuiți împotriva acelor CFD-uri în 
cazul cărora elementul central al instrumentului pare a fi aspectul speculativ, ESMA a emis 
limitări clare în ceea ce privește CFD-urile, care au fost puse în aplicare în cerințele naționale 
de către toate ANC.

În ceea ce privește practicile de comercializare, Comisia nu deține informații în prezent că 
scenariile descrise de petiționar ar constitui o practică obișnuită. La 12 iulie 2019, ESMA a 
emis un avertisment care s-a concentrat asupra altor practici de comercializare, solicitând 
furnizorilor de CFD-uri să pună capăt altor practici, de exemplu celor care conduc la 
redirecționarea automată a clienților către site-uri și jurisdicții din afara UE4.

Concluzii

Există un cadru juridic, inclusiv competențe conferite ESMA și ANC în materie de intervenție 
asupra produselor, care ar trebui să protejeze în mod adecvat petiționarul de scenariul specific 
pe care îl descrie. Rolul Comisiei este de a propune o legislație pentru funcționarea unei piețe 
interne a serviciilor financiare și, odată adoptată de Consiliu și de Parlamentul European, de a 
se asigura că aceasta este transpusă în legislația națională și aplicată în mod corect. Cu toate 
acestea, este de competența principală a autorităților și instanțelor naționale să investigheze 
cazurile individuale de presupusă vânzare abuzivă de produse financiare într-un stat membru, 
pentru a asigura aplicarea corectă a normelor UE. MiFID II acordă autorităților naționale 
competente toate competențele de supraveghere, inclusiv competențe de investigare și atribuții 
de a impune măsuri corective. 

Comisia, în calitate de gardian al tratatului, poate interveni în cazurile în care legislația UE este 
transpusă sau aplicată incorect de autoritățile naționale competente. În cazul de față, Comisia 
nu are nicio dovadă că sunt îndeplinite aceste condiții.

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

