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DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI 

ESMA produktų intervencinės priemonės, taikomos neprofesionaliesiems 
investuotojams siūlomiems CFD ir dvinariams pasirinkimo sandoriams 

ESMA produktų intervencinės priemonės 

ESMA sutarė dėl priemonių, taikomų dvinariams pasirinkimo sandoriams ir sandoriams dėl 
kainų skirtumo, įskaitant neatidėliotino valiutos keitimo sandorius (CFD). Patvirtintos tokios 
priemonės: 

Dvinariai pasirinkimo sandoriai 

Šia priemone draudžiama prekyba dvinariais pasirinkimo sandoriais, jų pardavimas ar 
platinimas neprofesionaliesiems investuotojams. 

CFD 

Šia priemone ribojama CFD prekyba, jų pardavimas ar platinimas neprofesionaliesiems 
investuotojams tais atvejais, kai taikomi visi šie apsaugos mechanizmai: 

 pradinės pozicijos sverto apribojimas yra tarp 30:1 ir 2:1, priklausomai nuo 
pagrindinio turto kintamumo1: 

 30:1 pagrindinių valiutų poroms; 
 20:1 nepagrindinių valiutų poroms, auksui ir pagrindiniams nuosavybės 

vertybinių popierių indeksams; 
 10:1 biržos prekėms, išskyrus auksą ir nepagrindinius nuosavybės 

vertybinių popierių indeksus; 
 5:1 individualiam nuosavam kapitalui ir visoms kitoms nepaminėtoms 

priemonėms; 
 2:1 kriptovaliutoms; 

 atskirai sąskaitai taikoma sandorių uždarymo maržos taisyklė; 

 atskirai sąskaitai taikoma apsauga nuo neigiamo balanso; 

 prekybą skatinančio pelno2 draudimas, ir 

 standartizuotas įspėjimas apie riziką. 
  

                                                

1sverto apribojimai nustatyti taip, kad neprofesionalieji investuotojai į CFD, nepriklausomai nuo pagrindinio turto, patirtų panašaus 
lygio riziką. Visų pirma aukštesnius svertus leidžiama nustatyti sąlyginai stabilaus turto CFD, o žemesnes ribas – sąlyginai 
nepastovaus turto CFD. 
2 nepiniginiam pelnui, susijusiam su informacija ir paieškos priemonėmis, draudimas netaikomas; 
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Kodėl ESMA ėmėsi šių priemonių? 

 CFD ir dvinariai pasirinkimo sandoriai patys savaime yra rizikingi ir sudėtingi produktai. 
Pastaraisiais metais ESMA ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms vis didesnį 
susirūpinimą kelia tai, kad visoje Europos Sąjungoje sparčiai išaugo prekyba šiais 
produktais, jų pardavimas ar platinimas neprofesionaliesiems investuotojams. 

 Siekdama spręsti šias problemas, ESMA paskelbė specialius įspėjimus ir parengė teminę 
klausimų ir atsakymų skiltį. Be to, ji koordinavo jungtinės grupės ir darbo grupės veiklą, 
kuria buvo siekiama išspręsti klausimus, susijusius su įvairiais CFD ir kitus spekuliacinius 
produktus neprofesionaliesiems investuotojams tarpvalstybiniu lygmeniu siūlančiais 
teikėjais visoje Europos Sąjungoje, ir stebėti šių produktų pasiūlą neprofesionaliesiems 
investuotojams. 

 Be to, kai kurios kompetentingos nacionalinės institucijos priėmė nacionalines priemones, 
ribojančias šių produktų teikimą neprofesionaliesiems investuotojams. 

 Nepaisant šių veiksmų, tai, kad investuotojų saugai šių produktų keliama rizika 
nepakankamai kontroliuojama ir mažinama, ir toliau kelia didelį susirūpinimą. 

 Kaip nurodyta 2017 m. birželio 29 d. ir 2017 m. gruodžio 15 d. pareiškimuose, ESMA 
nusprendė taikyti produktų intervencines priemones. 

Kada šios priemonės taikomos? 

 Šios priemonės turi būti išverstos į visas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Šiuo metu 
šis procesas vyksta ir turėtų trukti kelias savaites. 

 Išverstą priemonių tekstą ESMA ketina patvirtinti oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis. 

 Patvirtinti dokumentai bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje oficialiomis 
Europos Sąjungos kalbomis. 

 Priemonė dėl dvinarių pasirinkimo sandorių bus pradėta taikyti praėjus mėnesiui nuo jos 
paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Priemonė dėl CFD bus pradėta 
taikyti praėjus dviem mėnesiams nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

Kiek laiko bus taikomos šios priemonės? 

Šios priemonės bus taikomos tris mėnesius; jų galiojimas gali būti pratęstas. 

Kam šios priemonės bus taikomos? 

 Šios priemonės bus taikomos bet kuriam subjektui, kuris prekiauja, platina ar parduoda 
CFD arba dvinarius pasirinkimo sandorius neprofesionaliesiems investuotojams Europos 
Sąjungoje, ir kuris, kaip numato naujoji FPRD sistema, privalo turėti tokios veiklos leidimą. 

 Jos taip pat taikomos investicinėms įmonėms ir bankams. 
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Kaip šios priemonės bus taikomos? 

 Šios priemonės bus taikomos tiesiogiai. Tai reiškia, kad norint jas taikyti nereikės 
priimti atskiro nacionalinio jas įgyvendinančio teisės akto. 

 Produktų teikėjai privalės laikytis priemonių nuo jų taikymo dienos. 
Kompetentingos nacionalinės institucijos prižiūrės, kad visi produktų teikėjai 
laikytųsi nustatytų priemonių. 

Produktai 

Kas yra CFD? 

 CFD yra kompleksinės finansinės priemonės, dažnai siūlomos interneto platformose. Tai 
yra prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis forma. 

 Prekiaujant CFD galima spekuliuoti priemonės, įskaitant tokių rūšių turtą kaip valiutos, 
indeksai, biržos prekės, akcijos ir vyriausybės obligacijos, kainos, lygio ar vertės kilimu ar 
kritimu. Įsigyti pagrindinį turtą nebūtina. 

 CFD paprastai siūlomi taikant tokį svertą, kuris leidžia įdėti tik dalį visos investicijos vertės. 
Tačiau finansavimo kaštai ir sandorių kaštai (pavyzdžiui, siūlomų ir prašomų kainų 
skirtumai) paprastai nustatomi pagal visą investicijos vertę. 

 Svertas taip pat padidina kainos pokyčio poveikį pelno ir nuostolio dydžiui. Tai reiškia, kad 
pinigus galima prarasti labai greitai. Svertai nuostolius gali sukelti taip staiga, kad 
galiausiai produkto teikėjui žmonės lieka įsiskolinę didžiules sumas pinigų. 

 Pastarasis rinkos įvykis, įrodęs, kaip svarbu užtikrinti apsaugą nuo negatyvaus balanso, 
buvo 2015 m. sausio mėn. staigiai ir smarkiai kritęs euro kursas Šveicarijos franko 
atžvilgiu. Dėl to, kad nebuvo užtikrinta apsauga nuo neigiamo balanso, po šio kritimo kai 
kurie neprofesionalieji investuotojai liko stipriai įsiskolinę pinigų teikėjams, ir dažnai ta 
skola buvo daug didesnė, nei investuotojai galėjo grąžinti. 

 

Kas yra dvinariai pasirinkimo sandoriai? 

 Dvinariai pasirinkimo sandoriai leidžia gauti iš anksto nustatytą fiksuoto dydžio išmoką 
(paprastai per konkretų laiko tarpą), jei priemonė atitinka tam tikras, iš anksto nustatytas 
sąlygas. 

 Įprastas dvinaris pasirinkimo sandoris reiškia fiksuoto dydžio išmoką, kurią gaunate, jei 
priemonės, pavyzdžiui, keitimo kurso, akcijos ar biržos prekės kaina pasiekia nustatytą 
lygį. Pavyzdžiui, dvinaris pasirinkimo sandoris gali būti paskelbtas 11.00 val. siūlant 
išmoką, jei aukso kaina pakils iki tos pačios dienos 15.00 val. Jei 15.00 val. aukso kaina 
būna mažesnė nei 11.00 val., investuotojas praranda investuotą sumą. 

 Dėl dvinarių pasirinkimo sandorių specifikos neprofesionalieji investuotojai įsigydami 
šiuos produktus paprastai praranda pinigus ir neturi jokio aiškaus alternatyvaus 
investicinio tikslo (pvz., apsidraudimas nuo rizikos). 

 ESMA parengta priemonė taikoma visų rūšių dvinariams pasirinkimo sandoriams, 
siūlomiems neprofesionaliesiems investuotojams. Pavyzdžiui, kartais dvinariai 
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pasirinkimo sandoriai dar vadinami dvinariais statymais. Taip yra todėl, kad jie yra itin 
spekuliatyvaus pobūdžio ir išmoka skaičiuojama panašiai kaip ir fiksuotų laimėjimų 
lažybose, pavyzdžiui, dėl sporto ar politikos įvykių. 

 Dvinariai pasirinkimo sandoriai skiriasi nuo visų kitų pasirinkimo sandorių. Skirtingai nuo 
dvinarių pasirinkimo sandorių, kiti pasirinkimo sandoriai nenumato fiksuoto dydžio 
išmokos. Šių pasirinkimo sandorių grąža išdėstoma tolygiai. Dažniausi pavyzdžiai – 
pirkimo arba pardavimo pasirinkimo sandoriai, kurie dar kartais vadinami „vaniliniais“ 
pasirinkimo sandoriais. Pavyzdžiui, pardavimo sandoris darosi tuo vertingesnis, kuo 
labiau pagrindinio turto kaina krenta žemiau vykdymo kainos. Todėl ne dvinariai 
pasirinkimo sandoriai, pavyzdžiui, „vaniliniai“ gali praversti siekiant apsidrausti nuo kitų 
investicijų rizikos.  

Investuotojų apsauga 

Kodėl ESMA priemonių nesiėmė anksčiau?  

 Laikinai riboti ar drausti šių produktų prekybą, platinimą ar pardavimą ESMA įgaliota tik 
nuo 2018 m. sausio 3 d., kaip numatyta pagal naująją FPRD sistemą stiprinant 
investuotojų apsaugą.  

 Iki tol ESMA ir kai kurios kompetentingos nacionalinės institucijos ne kartą įspėjo apie 
CFD ir dvinarių pasirinkimo sandorių keliamą riziką. Kai kurios kompetentingos 
nacionalinės institucijos ėmėsi ir nacionalinio lygmens priemonių. Tačiau Europos 
Sąjungoje šie produktai ir toliau kenkia neprofesionaliesiems investuotojams, todėl 
ESMA privalo pasinaudoti naujaisiais įgaliojimais.  

Esu neprofesionalusis investuotojas ir vis tiek noriu prekiauti CFD. Ar galiu tą daryti?  

 Pradėjus taikyti priemones, CFD galėsite prekiauti ir toliau. Priemonėmis bus įvesti tam 
tikri neprofesionaliesiems investuotojams siūlomų CFD rūšių ir jų prekybos, platinimo ir 
pardavimo apribojimai, sumažinantys su prekyba CFD susijusią riziką.  

 

Esu neprofesionalusis investuotojas ir turiu atviras CFD ir (arba) dvinario pasirinkimo 
sandorio pozicijas. Ką man daryti? 

 Priemonės taikomos produktų teikėjams. Jums, kaip investuotojui, nieko daryti nereikia.  

Tačiau įsigaliojus priemonėms, savo teikėjo (-ų) galite pasiteirauti, ar jums suteikiamas 
apsaugos lygis atitinka tą, kuris nustatytas ESMA priemonėmis. 

Ką daryti profesionaliesiems klientams, kurie nori prekiauti dvinariais pasirinkimo 
sandoriais ir (arba) CFD? 

 Šios priemonės taikomos tik neprofesionaliesiems investuotojams skirtiems produktams. 
Profesionalieji klientai į priemonių taikymo sritį nepatenka.  

 Reikia pabrėžti, kad profesionalieji klientai neturi tokių pačių investavimo apsaugos 
priemonių ir kompensavimo teisių kaip neprofesionalieji investuotojai.   

 Jei, kaip neprofesionalusis investuotojas, norite ir toliau prekiauti CFD be ESMA 
nustatytų apribojimų arba toliau prekiauti dvinario pasirinkimo sandoriais, turėtumėte 
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pasitarti su savo produkto teikėju ir gerai apgalvoti, ar verta ir ar galite tapti profesionaliu 
klientu.  

 ESMA atkreipia dėmesį, kad naujoji FPRD sistema numato griežtas taisykles dėl 
neprofesionaliųjų investuotojų priskyrimo profesionaliesiems klientams.  

Ką daryti leidimo neturintiems dvinarių pasirinkimo sandorių teikėjams? 

 ESMA priemonės dėl dvinarių pasirinkimo sandorių įvedamos įvertinus didelę su pačiais 
produktais susijusią riziką.  

 Tačiau ESMA žino, kad leidimo neturintys subjektai dvinarių pasirinkimo sandorių 
paslaugas teikia visoje Europos Sąjungoje.  

 Leidimo neturintys investicinių paslaugų teikėjai – tai atskira, didžiulė visų valstybių narių 
problema, kuri neapsiriboja vien dvinariais pasirinkimo sandoriais.  

Produktų intervencinės priemonės 

CFD 

Kas yra sandorių uždarymo maržos taisyklė (MCO)? 

 Sandorių uždarymo maržos taisyklė nustato standartizuotą maržos procentinį dydį, kurį 
pasiekus CFD teikėjai turi uždaryti vieną ar kelis CFD.  

 Toks standartinis dydis leis produktų teikėjams laikytis aiškių ir nuoseklių principų ir 
padės investuotojams suprasti, kas nutiks jų investicijoms, jei kainos judėjimas bus 
nepalankus.  

 Nustatytas 50 proc. MCO lygis užtikrins, kad investuotojų mokama marža nesumažėtų 
beveik iki 0. Tai atitinka šio sektoriaus šiandieninės geros praktikos pavyzdžius. Ši 
taisyklė nedraus investuotojams savo noru „pasididinti“ maržos lygį.  

Kas yra atskirai sąskaitai taikoma sandorių uždarymo maržos taisyklė (MCO)?  

 Jei bendra sąskaitos maržos suma nukrenta žemiau nei 50 proc. pradinės maržos 
sumos, kuri buvo reikalinga pradinei CFD pozicijai, teikėjas turi uždaryti vieną arba 
daugiau CFD pozicijų.  

 MCO taisyklė nenumato, kurias pozicijas ir kokia tvarka reikia uždaryti. Kai kurie 
investuotojai šiuo metu savo teikėjui nurodo, kokia tvarka uždaryti pozicijas. Pagal 
dabartinę praktiką rinkoje, būna atvejų, kai MCO taikoma atskirai kiekvienai pozicijai, t.y. 
kiekvienas atskiras CFD uždaromas, jei jam nustatyta marža sumažėja daugiau nei 
leistinas lygis. Šie skirtingi MCO taikymo būdai ir toliau galės būti naudojami, tačiau labai 
svarbu, kad nustatoma standartinė žemiausia bendros sąskaitos maržos riba, kai 
pradedama taikyti MCO – 50 proc. 

Kas yra apsauga nuo neigiamo balanso? 

 Apsauga nuo neigiamo balanso apriboja didžiausius galimus nuostolius, kuriuos gali 
patirti neprofesionalusis investuotojas. Ji numatyta kaip apsidraudimo priemonė, kai 
MCO neveiksminga dėl labai staigių kainos svyravimų. 
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 Įvedus kiekvienos sąskaitos apsaugą nuo neigiamo balanso, investuotojas niekada 
negalės prarasti daugiau nei visos į prekybą CFD investuotos sumos. Negali būti likutinio 
nuostolio ar reikalavimo skirti papildomų lėšų tai sumai, kuri yra investuotojo prekybos 
CFD sąskaitoje. 

 Kadangi MCO taisyklė (kartu su sverto apribojimais) užtikrina maržos rezervą įprastomis 
rinkos sąlygomis, manoma, kad apsaugos nuo neigiamo balanso taisyklės prireiks tik 
retais atvejais, susidarius ypatingoms rinkos sąlygoms. Vis dėlto tai yra labai svarbi 
apsidraudimo priemonė.  

 Pastarasis rinkos įvykis, įrodęs, kaip svarbu užtikrinti apsaugą nuo negatyvaus balanso, 
buvo 2015 m. sausio mėn. staigiai ir smarkiai kritęs euro kursas Šveicarijos franko 
atžvilgiu. Dėl to, kad nebuvo užtikrinta apsauga nuo neigiamo balanso, po šio kritimo kai 
kurie neprofesionalieji investuotojai liko smarkiai įsiskolinę pinigų teikėjams, dažnai ta 
skola buvo daug didesnė, nei investuotojai galėjo grąžinti. 

Kas yra svertas?  

 Svertas susijęs su kapitalo skolinimusi norint užsitikrinti geresnę poziciją.  

 Pavyzdžiui, sverto santykis 20:1 reiškia, kad už kiekvieną investuotą 5 eurų sumą 
produkto teikėjas suteikia 100 eurų vertės poziciją (€5 x 20). Kalbant ekonomikos 
terminais, teikėjai jums paskolina 95 EUR (€100-€5).  

Ką reiškia sverto apribojimas? 

 Sverto apribojimas, pavyzdžiui, 5:1 atidarant CFD poziciją, reiškia, kad klientas turi 
sumokėti ne mažesnę kaip 20 proc. pradinę maržą nuo pradinės bendros CFD pozicijos.  

 Panašiai ir tada, kai sverto apribojimas, atidarant CFD poziciją būna pavyzdžiui 20:1; tai 
reiškia, kad klientas turi sumokėti ne mažesnę kaip 5 proc. pradinę maržą nuo pradinės 
bendros CFD pozicijos. 

 Priemone įvesti CFD sverto apribojimai nustato didžiausią sverto dydį, kurį teikėjai gali 
pasiūlyti atidarant CFD poziciją.  

 Sverto apribojimai atidarant poziciją taip pat vadinami pradinės maržos apsauga. Ši 
sąvoka reiškia, kad reikalaujant iš pradžių sumokėti tam tikrą maržos sumą, susijusią su 
pirmine bendra pozicija (t.y. įvedant sverto apribojimą), investuotojas apsaugomas nuo 
tam tikrų rūšių rizikos, kuri gali būti tokia:  

o rizika, kad mokesčiams (pavyzdžiui, finansiniams kaštams arba sandorio 
mokesčiams), taikomiems pirminei bendrai pozicijai iš karto teks skirti didžiąją 
dalį maržos sumos ar visą sumą; 

o rizika, kad net ir menki priemonės kainų svyravimai sukels didelius investuotojo 
turimos maržos pokyčius ir tikriausiai lems didelius nuostolius. 

Kodėl sverto apribojimų ribos skiriasi? 

 CFD riziką padidina CFD svertas. Sverto poveikis padidėja, kai CFD pagrindinio turto 
vertė (referencinė vertė) yra nepastovi. Vienos priemonės kur kas nepastovesnės už 
kitas. Nustačius skirtingas sverto ribas, investuotojams užtikrinamas stabilus rizikos lygis. 
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Kodėl auksui taikomi kitokie reikalavimai? 

 CFD riziką padidina CFD svertas. Sverto poveikis padidėja, kai CFD pagrindinio turto 
vertė (referencinė vertė) yra nepastovi. Vienos priemonės kur kas nepastovesnės už 
kitas. Nustačius skirtingas sverto ribas, investuotojams užtikrinamas stabilus rizikos 
lygis. 

 Biržos prekių CFD taikomo sverto apribojimo santykis 10:1 nustatomas pagal istorinius 
turto (pvz., naftos) kainų svyravimus. Tačiau ESMA pripažįsta, kad istoriniai aukso kainų 
svyravimai buvo mažesni nei daugelio kitų biržos prekių. Todėl auksui nustatytas sverto 
apribojimo santykis 20:1 yra ne toks griežtas. 

Kodėl valiutos (indeksai) skirstomi į pagrindines ir nepagrindines? 

 CFD riziką padidina CFD svertas. Sverto poveikis padidėja, kai CFD pagrindinio turto 
vertė (referencinė vertė) yra nepastovi. Vienos priemonės kur kas nepastovesnės už 
kitas. Nustačius skirtingas sverto ribas, investuotojams užtikrinamas stabilus rizikos lygis. 

 Pagrindinių ir nepagrindinių valiutų arba indeksų nepastovumas ženkliai skiriasi. Todėl 
pagrindinėms ir nepagrindinėms valiutoms (indeksams) nustatomi skirtingi sverto 
apribojimai. 

 Pagrindinės valiutos – tai bet kurių dviejų toliau nurodytų valiutų poros: JAV doleris, 
euras, Japonijos jena, svaras sterlingų, Kanados doleris arba Šveicarijos frankas. Visos 
kitos valiutos laikomos nepagrindinėmis. 

 Pagrindiniai indeksai yra bet kurie iš šių vertybinių popierių indeksai: Financial Times 
Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche 
Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); 
Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 
Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities 
Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50); visi kiti indeksai 
laikomi nepagrindiniais. 

Dvinariai pasirinkimo sandoriai 

Kodėl dvinariams pasirinkimo sandoriams taikomos kitokios taisyklės nei CFD? 

 ESMA priemonė draudžia dvinarių pasirinkimo sandorių prekybą, platinimą ar pardavimą 
neprofesionaliesiems investuotojams. Skirtingai nei CFD, dvinariams pasirinkimo 
sandoriams svertai netaikomi, bet jie vis tiek yra labai rizikingi.  

 Ekonominiu požiūriu, dvinariai pasirinkimo sandoriai iš esmės prilygsta lošimo 
produktams ir neleidžia apsisaugoti nuo rizikos ir neturi jokios kitos ekonominės 
paskirties, kuri pasitarnautų kaip kompensacinis mechanizmas. 

Teisinis pagrindas 

Koks šių priemonių teisinis pagrindas? 

 Priemonės pagrįstos Reglamento (ES) Nr. 600/2014 (FPRR) 40 straipsniu. 



    

 

 

8 

 

 Šio straipsnio nuostata leidžia ESMA, inter alia, laikinai uždrausti arba apriboti tam tikrų 
finansinių priemonių arba tam tikrų konkrečių ypatybių turinčių finansinių priemonių 
prekybą, platinimą arba pardavimą, taip pat tam tikros rūšies finansinę veiklą ar praktiką.  

Kaip priemonės bus patvirtintos ir kada įsigalios?  

 Šios priemonės turi būti išverstos į visas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Šiuo metu 
šis procesas vyksta ir turėtų trukti kelias savaites.  

 Išverstą priemonių tekstą ESMA ketina patvirtinti oficialiomis Europos Sąjungos 
kalbomis.  

 Patvirtinti dokumentai bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje oficialiomis 
Europos Sąjungos kalbomis.  

 Priemonė dėl dvinarių pasirinkimo sandorių bus pradėta taikyti praėjus mėnesiui nuo jos 
paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Priemonė dėl CFD bus pradėta 
taikyti praėjus dviem mėnesiams nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

 Šios priemonės bus taikomos tris mėnesius; jų galiojimas gali būti pratęstas.  

ESMA kvietimas teikti informaciją 

Dėl ko ESMA kvietė teikti informaciją? 

 2018 m. sausio 18 d. ESMA paskelbė kvietimą teikti informaciją dėl pasiūlytų produktų 
intervencijos priemonių, taikomų neprofesionaliesiems investuotojams siūlomiems CFD 
ir dvinariams pasirinkimo sandoriams. Informaciją buvo galima teikti iki 2018 m. vasario 
5 d.  

Kas atsiliepė į šį kvietimą? 

 Paskelbusi kvietimą teikti informaciją, ESMA gavo maždaug 18 500 atsakymų – tai 
didžiausias atsiliepimų į ESMA paskelbtą kvietimą teikti informaciją skaičius. 

 Atsakymus atsiuntė produktų teikėjai, prekybos organizacijos, vertybinių popierių biržos 
ir makleriai, susiję su CFD ir (arba) dvinarių pasirinkimo sandorių operacijomis, vartotojų 
atstovai ir privatūs asmenys.  

 Individualių respondentų skaičius mažesnis už šį skaičių, nes ESMA taip pat gavo:  

o keletą to paties respondento atsakymų (pvz., apie kiekvieną iš pasiūlytų CFD 
priemonių atsakymas atsiųstas atskiru el. laišku); ir  

o besidubliuojančius tų pačių respondentų atsakymus. 

„Brexit‘as“ 

Kaip šioms priemonėms atsilieps JK spendimas išstoti iš Europos Sąjungos? 

 ESMA patvirtintos produktų intervencinės priemonės taikomos visose Europos Sąjungos 
valstybėse narėse.  

 2017 m. kovo 29 d. JK pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš 
Europos Sąjungos, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnyje. Jei 
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išstojimo laikotarpio pabaiga nebus nukelta, išstojimas įvyks susitarimo dėl išstojimo 
įsigaliojimo dieną arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams nuo 
pranešimo pateikimo – 2019 m. kovo 30 d. Iki tos dienos JK yra Europos Sąjungos 
valstybė narė. Todėl JK produktų teikėjai turės laikytis ESMA nustatytų produktų 
intervencinių priemonių.   

 


