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Αριθμός 223
ΟΓΖΓΗΑ ΟΓ87-08
ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΚΤΠΡΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ (MARKETING) ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ,
ΣΖ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΣΖ ΠΧΛΖΖ
ΓΤΑΓΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΑΗΡΔΖ (BINARY OPTIONS)
Δ ΗΓΗΧΣΔ ΠΔΛΑΣΔ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΧΝ
ΜΔΡΟ Η ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1.
πλνπηηθφο ηίηινο
2.

Δξκελεία

3.

θνπφο θαη πεδίν εθαξκνγήο
ΜΔΡΟ ΗΗ
ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΓΤΑΓΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΑΗΡΔΖ
4.
Απαγφξεπζε ησλ δπαδηθψλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηδηψηεο πειάηεο
5.

Απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηαζηξαηήγεζεο
ΜΔΡΟ ΗΗΗ
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
6.
Έλαξμε ηζρχνο
ΜΔΡΟ Η

87(Η) ηνπ 2017.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ., L173,
12.6.2014, ζ. 84.

ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ, αζθψληαο ηελ εμνπζία πνπ ηεο παξέρεη ην άξζξν 96 ηνπ
πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ ηνπ 2017
θαη γηα ζθνπνχο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο πνπ ηεο παξέρεηαη θαη εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 42 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 600/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο
αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012,
εθδίδεη ηελ αθφινπζε Οδεγία:

πλνπηηθφο
ηίηινο.

1.

Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε Οδεγία γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο δηάζεζεο, δηαλνκήο
θαη πψιεζεο δπαδηθψλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ζε ηδηψηεο πειάηεο.

Δξκελεία.

2.

ηελ παξνχζα Οδεγία, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:
«δπαδηθφ δηθαίσκα πξναίξεζεο (binary option)» ζεκαίλεη ην παξάγσγν πνπ πιεξνί ηνπο
φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 4(2) ηεο παξνχζαο Οδεγίαο·
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ
Αγνξψλ Νφκν ηνπ 2017˙

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ., L327,
11.12.2010, ζ.1.

«Οδεγία 2003/71/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία
2003/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 4εο Ννεκβξίνπ 2003,
ζρεηηθά κε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη θαηά ηε δεκφζηα πξνζθνξά
θηλεηψλ αμηψλ ή ηελ εηζαγσγή ηνπο πξνο δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο
2001/34/ΔΚ».
Υσξίο επεξεαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Οδεγία
θαη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη απφ ην Νφκν.
πνπ ζηελ παξνχζα Οδεγία γίλεηαη αλαθνξά ζην Νφκν, λννχληαη θαη νη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ
εθδηδφκελεο νδεγίεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

θνπφο θαη πεδίν
εθαξκνγήο.

3.

(1) Ζ παξνχζα Οδεγία θαζνξίδεη ηηο απαγνξεχζεηο πνπ επηβάιιεη ε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ, ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα:
(α) ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, ηε δηαλνκή ή ηελ πψιεζε δπαδηθψλ δηθαησκάησλ
πξναίξεζεο ζε ηδηψηεο πειάηεο·
(β) ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηαζηξαηήγεζεο ηεο αλσηέξσ απαγφξεπζεο.
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(2) Ζ παξνχζα Οδεγία εθαξκφδεηαη ζηηο:
(α) ΚΔΠΔΤ νη νπνίεο πξνβαίλνπλ ζηηο ελέξγεηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1)(α) θαη/ή (β)·
(β) ΔΠΔΤ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίεο πξνβαίλνπλ ζηηο ελέξγεηεο ηεο
ππνπαξαγξάθνπ (1)(α) θαη/ή (β) ζηε Γεκνθξαηία.
Απαγφξεπζε ησλ
δπαδηθψλ
δηθαησκάησλ
πξναίξεζεο γηα
ηδηψηεο πειάηεο.

4.

(1) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά, ε δηαλνκή ή ε πψιεζε δπαδηθψλ δηθαησκάησλ
πξναίξεζεο ζε ηδηψηεο πειάηεο.

(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (1), αλεμάξηεηα απφ ην εάλ δηαπξαγκαηεχεηαη ζε
έλαλ ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο, έλα δπαδηθφ δηθαίσκα πξναίξεζεο είλαη έλα παξάγσγν πνπ
πιεξνί ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
(α) Πξέπεη λα δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά ή δχλαηαη λα δηαθαλνληζηεί ζε κεηξεηά
θαηφπηλ επηινγήο ελφο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, εθηφο ηεο αδπλακίαο πιεξσκήο ή
ζπλδξνκήο άιινπ ιφγνπ θαηαγγειίαο·
(β) Πξνβιέπεη κφλν ηελ πιεξσκή φηαλ θιείλεη ε ζέζε (close-out) ή ζηε ιήμε·
(γ) Ζ πιεξσκή ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε:
(i) έλα πξνθαζνξηζκέλν ζηαζεξφ ή κεδεληθφ πνζφ, εάλ ην ππνθείκελν ζηνηρείν
ηνπ παξαγψγνπ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο,
θαη
(ii) έλα πξνθαζνξηζκέλν ζηαζεξφ ή κεδεληθφ πνζφ, εάλ ην ππνθείκελν ζηνηρείν
ηνπ παξαγψγνπ δελ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο.
(3) Ζ απαγφξεπζε ηεο παξαγξάθνπ (1) δελ ηζρχεη φηαλ:
(α) ην δπαδηθφ δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ην νπνίν ην ρακειφηεξν απφ ηα δχν
πξνθαζνξηζκέλα ζηαζεξά πνζά ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε ηε ζπλνιηθή πιεξσκή πνπ
θαηαβάιιεη ν πειάηεο ηδηψηεο γηα ην δπαδηθφ δηθαίσκα πξναίξεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδερφκελσλ πξνκεζεηψλ, ακνηβψλ θαη παξεπφκελσλ
εμφδσλ ζπλαιιαγήο·
(β) ην δπαδηθφ δηθαίσκα πξναίξεζεο πιεξνί ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
(i) ε δηάξθεηα ηζρχνο απφ ηελ έθδνζε έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο είλαη
ηνπιάρηζηνλ 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
(ii) δηαηίζεηαη ζην θνηλφ ελεκεξσηηθφ δειηίν, ην νπνίν θαηαξηίδεηαη θαη εγθξίλεηαη
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν
ηνπ 2005, ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ ζηνρεχεη ζηελ
ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2003/71/ΔΚ, θαη

114(I) ηνπ 2005
144(I) ηνπ 2012
63(I) ηνπ 2013
166(Η) ηνπ 2014
86(I) ηνπ 2015
33(Η) ηνπ 2016
133(I) ηνπ 2018
57(I) ηνπ 2019.

(iii) ην δπαδηθφ δηθαίσκα πξναίξεζεο δελ εθζέηεη ηνλ πάξνρν ζηνλ θίλδπλν
αγνξάο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ θαη ν πάξνρνο ή νπνηαδήπνηε νληφηεηα
ηνπ νκίινπ ηνπ παξφρνπ δελ πξαγκαηνπνηεί θαλέλα θέξδνο ή δεκία απφ ην
δπαδηθφ δηθαίσκα πξναίξεζεο, πέξαλ ησλ πξνκεζεηψλ, ακνηβψλ ή
παξεπφκελσλ ρξεψζεσλ ζπλαιιαγήο πνπ γλσζηνπνηνχληαη πξνεγνπκέλσο.
Απαγφξεπζε
ζπκκεηνρήο ζε
δξαζηεξηφηεηεο
θαηαζηξαηήγεζεο.

5.

Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή, ελ γλψζεη θαη εθ πξνζέζεσο, ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο
αληηθείκελν ή απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4,
πεξηιακβαλνκέλσλ δξψληαο σο ππνθαηάζηαην ηνπ παξφρνπ δπαδηθψλ δηθαησκάησλ
πξναίξεζεο.
ΜΔΡΟ ΗΗΗ
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Έλαξμε ηζρχνο.

6.

Ζ παξνχζα Οδεγία ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ 7 Ηνπιίνπ 2019.

ε

