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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS DĖL SUTELKTINIO FINANSAVIMO 

2020 m. spalio 5 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė reglamentą dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų (toliau – Reglamentas). 

Šiame dokumente apžvelgiami pagrindiniai Reglamente įtvirtinti reikalavimai sutelktinio finansavimo paslaugų (toliau – SFP) teikėjams.  

 Sritis Reikalavimai 

1.  Reglamento 

taikymas 

Šis Reglamentas taikomas juridiniams asmenims, kurie nusprendžia prašyti leidimo pagal šį Reglamentą, bei SFP teikėjams, 

kuriems minėtas veiklos leidimas jau yra išduotas. 

Šis Reglamentas nėra taikomas: 

- SFP, kai jos yra teikiamos projekto savininkams, kurie yra vartotojai; 

- kitoms paslaugoms, susijusioms su SFP, kai tos paslaugos yra teikiamos vadovaujantis nacionalinės teisės suteikta licencija; 

- tam tikrais atvejais sutelktinio finansavimo siūlymams, kurių dydis didesnis nei 5 mln. Eur, skaičiuojant per paskutinių 12 mėn. 

laikotarpį Reglamente nustatyta tvarka. Kai sutelktinio finansavimo siūlymo dydis yra didesnis nei 5 mln. Eur, tokiam siūlymui  

taikytinos Reglamento (ES) 2017/1129 nuostatos. 

2.  Nacionalinis 

reguliavimas 

Vadovaujantis Reglamento nuostatomis, įsigaliojus šiam Reglamentui SFP teikėjai, kurie šiuo metu veikia pagal nacionalinės 

teisės pagrindu išduotą SFP teikimo licenciją, privalės per nustatytą terminą (iki 24 mėn. nuo Reglamento įsigaliojimo) gauti  

leidimą teikti SFP pagal šį Reglamentą. 

Pagal nacionalinę teisę išduotą licenciją turintys SFP teikėjai, kurie per aukščiau numatytą terminą negaus leidimo teikti SFP 

pagal šį Reglamentą, neteks teisės teikti SFP, tačiau galės užbaigti administruoti jau finansuotus projektus. 

3.  Tarpvalstybinis 

(angl. Cross-
border) SFP 

teikimas 

Reglamentas įtvirtina teisę SFP teikėjams teikti SFP kitose valstybėse narėse nei valstybė narė, kurioje buvo gautas leidimas 

pagal šį Reglamentą.  

SFP teikėjai gali pradėti teikti SFP pasirinktose valstybėse narėse nuo dienos, kai priežiūros institucija oficialiai informuoja, jog 

Reglamente nurodyta informacija buvo pateikta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) arba po 15 kalendorinių 

dienų nuo dienos, kai priežiūros institucijai buvo pateikta Reglamente nurodyta informacija apie SFP teikėją. 

4.  Projektų savininkų 

vertinimas 

Vertindami projektų savininkus SFP teikėjai privalės taikyti bent minimalų atidumo standartą, tai reiškia, jog SFP teikėjai iš 

projekto savininko privalės gauti bent jau šiuos esminius duomenis: 

- informaciją, jog projekto savininkas nėra teistas už komercinės teisės, nemokumo teisės, finansų teisės, pinigų plovimo ir 

teroristų finansavimo prevencijos nuostatų, profesinės atsakomybės įsipareigojimų pažeidimus bei sukčiavimą; 
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- patvirtinimą, jog SFP teikėjas nėra įsisteigęs nebendradarbiaujančioje jurisdikcijoje ir / ar aukštos rizikos trečiojoje šalyje. 

5.  Individualaus 

paskolų portfelio  

valdymas 

Pagal Reglamentą veikiantys SFP teikėjai turės teisę teikti individualaus paskolų portfelio valdymo paslaugas. 

Taip vadinamas „auto-investavimas“ vertinamas kaip individualaus paskolų portfelio valdymo paslauga. 

Reikalavimai taikomi SFP teikėjams:  

- SFP teikėjai privalės turėti vidines procedūras ir tvarkas, kurių pagrindų bus atliekamas individualaus paskolų portfelio 

valdymas; 

- SFP teikėjai privalės turėti galimybę pateikti investuotojui metodiką, kurios pagrindu buvo priimti investiciniais sprendimai; 

- SFP teikėjai privalės saugoti įrašus apie kiekvieną suteiktą portfelio valdymo pavedimą; 

- SFP teikėjai privalės reguliariai teikti Reglamente nurodytą informaciją investuotojui apie jo valdomą individualų paskolų 

portfelį. 

6.  Licencijavimo 

procesas 

SFP teikėjai, siekdami gauti leidimą teikti SFP pagal šį Reglamentą, privalės pateikti Reglamente nurodytą informaciją ir 

dokumentus priežiūros institucijai. Priežiūros institucija ne vėliau nei per 3 mėn. nuo dienos, kai buvo gautas tinkamas ir galutinis 

prašymas dėl leidimo suteikimo, priima motyvuotą sprendimą suteikti ar nesuteikti leidimą teikti SFP. 

Priežiūros institucija turės teisę panaikinti suteiktą leidimą teikti SFP Reglamente numatytais atvejais ir pagrindais. 

7.  Investuotojų 

apsauga 

Pagrindiniai investuotojų apsaugos reikalavimai: 

- SFP teikėjai privalės investuotojams suteikti visą esminę informaciją apie teikiamas SFP (informaciją apie mokesčius, rizikas 

ir kt.). Be to, SFP teikėjai privalės investuotojams pateikti pagrindinės informacijos dokumentą (angl. key information sheet); 

- SFP teikėjai, prieš sudarydami investavimo sutartis su potencialiais investuotojais, privalės įvertinti, ar atitinkamos SFP yra 

tinkamos potencialiam investuotojui; 

- Pagal šį Reglamentą teikiamos SFP nepatenka po Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo apsauga, todėl 

SFP teikėjai privalės investuotojus informuoti apie šios apsaugos nebuvimą ir su tuo susijusias rizikas. 

8.  Riziką ribojantys 

reikalavimai (angl. 

Prudential 
requirements) 

SFP teikėjai privalo visada taikyti šias riziką ribojančias priemones (didesnę iš žemiau nurodytų), kurių suma yra lygi: 

- 25 000 Eur; 

- Ketvirtadalis praėjusių metų pastoviųjų išlaidų. 

Aukščiau minėtos riziką ribojančios priemonės gali būti vienos iš šių formų: 

- SFP teikėjo nuosavos lėšos; 

- draudimo liudijimas, apimantis valstybės nares, kuriose SFP teikėjas siekia teikti SFP; 

- mišri forma, apimanti SFP teikėjo nuosavas lėšas bei draudimo liudijimą. 

9.  Ikisutartinis 

laikotarpis (angl. 

pre-contractual 
reflection period) 

SFP teikėjai privalės potencialiam investuotojui suteikti tam tikrą laikotarpį, kurio metu potencialus investuotojas galės bet kada 

atšaukti savo pasiūlymą investuoti nenurodydamas priežasties ir neužsitraukdamas nuobaudos ir / ar atsakomybės . 



10.  Skelbimų lenta 

(angl. bulletin 
board) 

SFP teikėjai turės teisę naudoti skelbimų lentą, kurioje bus leidžiama klientams reklamuoti savo susidomėjimą perkant ir / ar 

parduodant paskolas, perleidžiamus vertybinius popierius ir / ar kitas finansavimo priemones, kurios prieš tai buvo siūlomos šių 

SFP teikėjų platformose. 

11.  Kitos sritys - SFP teikėjų valdymo organai privalės užtikrinti, jog yra įgyvendinamos atitinkamos ir adekvačios  kasdienės veiklos 

procedūros ir politikos, pareigų atskirumas, verslo tęstinumas bei interesų konfliktų prevencija tokiu būdu, kad būtų 

skatinamas rinkos vientisumas ir klientų interesų pirmenybė; 

- SFP teikėjai privalės turėti veiksmingas ir skaidrias klientų skundų nagrinėjimo procedūras; 

- SFP teikėjai privalės taikyti veiksmingas vidaus taisykles, kad būtų išvengta interesų konfliktų; 

- Tais atvejais, kai SFP teikėjai teikdami SFP pasitelkia trečiųjų asmenų paslaugas (angl. outsourcing), SFP teikėjai privalės 

imtis visų pagrįstų ir protingų priemonių, kad būtų išvengta papildomos veiklos rizikos; 

- Tais atvejais, kai SFP teikimo metu yra papildomai teikiamos turto saugojimo ir mokėjimo paslaugos, SFP teikėjai privalės 

informuoti klientus apie šių turto saugojimo ir mokėjimo paslaugų pobūdį, jų naudojimo taisykles (su nuoroda į atitinkamus 

nacionalinius teisės aktus) bei informaciją, ar minėtas paslaugas teikia pats SFP teikėjas ar tretieji asmenys. 

12.  Įsigaliojimas Šis Reglamentas įsigalios po 1 metų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Atsakomybės ribojimas:  

Šiame dokumente nurodyta informacija pateikiame tik informavimo tikslais siekiant supažindinti su būsimu reguliavimu Lietuvos Respublikoje ir Europos 

Sąjungoje. Šiame dokumente nurodyta informacija nėra teisės patarimas, ja negalima remtis kaip teisės patarimu ir ji gali būt i bet kada pakeista be atskiro 

įspėjimo. Advokatų profesinė bendrija TESET bet kuriuo atveju neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius, asmens patirtus veikiant remiantis šiame 

dokumente nurodyta informacija. 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į :  

Dr. Tomą Talutį  

Vadovaujantį partnerį, advokatą  

Advokatų profesinė bendrija TESET  

T. Narbuto g. 5, Vilnius  

Tel. +370 681 37 655  

El. paštas: tomas.talutis@tesetlaw.com    

Interneto tinklalapis: www.tesetlaw.com 

mailto:tomas.talutis@tesetlaw.com
http://www.tesetlaw.com/

