
EIB grupės skaidrumo  
politikos gairės projektų rengėjams  
ir partneriams

1. Bendra informacija

EIB grupė yra parengusi „Skaidrumo politikos“ dokumentą, 
kuris atitinka geriausią tarptautinę praktiką ir kitų ES organų 
ir institucijų skaidrumo standartus. EIB grupė, kaip ES bankas 
ir ES institucija, turi išskirtinę pareigą būti atvira ir skaidri savo 
suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu. 

Pagal šią „Skaidrumo politiką“ visuomenei suteikiama teisė 
prašyti atskleisti visą EIB turimą informaciją ir dokumentus. 
Tačiau joje taip pat numatyta užtikrinti Banko klientų ir projektų 
partnerių EIB suteiktos konfidencialios informacijos apsaugą.

Šių gairių tikslas – informuoti projektų rengėjus, kurių projektus 
visiškai ar iš dalies finansuoja ar galbūt finansuos EIB, ir kitus EIB 
partnerius apie pagrindines „Skaidrumo politikos“ nuostatas 
ir praktinį jų taikymą EIB rengiamai ar gautai informacijai, 
susijusiai su jo operacijomis.

Šiose gairėse nepateikiama visapusiška ir išsami EIB grupės 
„Skaidrumo politikos“ apžvalga. Jos skirtos tik informacijai ir 
nesuteikia jokių teisių.

Banko nustatytos susipažinimo su informacija taisyklės ir 
tvarka apibrėžtos jo „Skaidrumo politikoje“, kuria projektų 
rengėjai ir kiti suinteresuotieji subjektai turėtų vadovautis kaip 
patikimomis gairėmis.

2. EIB skaidrumo politikos pagrindas

•  ES institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų atvirumo 
principas išdėstytas Europos Sąjungos sutartyje (ESS) ir 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), konkrečiai 
jų 1 straipsnyje ir 15 straipsnio 1 dalyje.

•  Be to, Bankas, kaip ES institucija, taip pat privalo taikyti 
konkrečius ES reglamentus, kaip antai Reglamentą 
(EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės 
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams. Pagal SESV 15 straipsnio 3 dalį, vykdydamas 
administracines užduotis, EIB taip pat užtikrina, kad jo 
nustatytos susipažinimo su dokumentais taisyklės atitiktų 
taikytinus ES reglamentus, kuriuose apibrėžiami bendrieji 
susipažinimo su dokumentais principai ir apribojimai, 
visų pirma, Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos dokumentais.

•  Todėl EIB grupė priėmė „Skaidrumo politikos“ dokumentą, 
kurį taikant šių Grupės taisyklių ir tvarkos reglamentavimo 
sistema įgyvendinama praktikoje.

3. EIB skaidrumo politikos turinys

•  Visą „Skaidrumo politikos“ tekstą galima atsisiųsti iš 
Banko svetainės šiuo adresu: (www.eib.org/infocentre/
publications/all/eib-group-transparency-policy.htm).

•  Pagal šią „Skaidrumo politiką“ visuomenei suteikiama teisė 
prašyti atskleisti EIB turimą informaciją ir dokumentus ir joje 
aprašoma tokių prašymų teikimo tvarka. Šiame dokumente 
taip pat pateikiamas bendras Banko požiūris į skaidrumą, 
aprašomas dialogas su suinteresuotaisiais subjektais 
ir konsultacijos su visuomene. Be to, aprašoma Banko 
svetainėje reguliariai skelbiama informacija ir apibūdinami 
Banko taikomi skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo 
priemonių mechanizmai.



•  EIB reguliariai iš visuomenės (pvz., piliečių, organizacijų 
ar akademinių įstaigų) gauna prašymus atskleisti 
informaciją. Šie prašymai tvarkomi taikant šią „Skaidrumo 
politiką“. Tarp šių prašymų pasitaiko tokių, kurie yra susiję 
su Banko klientų ar partnerių informacija ir dokumentais.

•  Su informacijos atskleidimu susijusios nuostatos 
grindžiamos „informacijos atskleidimo prezumpcijos“ 
principu (5.1 punktas). Tai reiškia, kad pateikus prašymą 
visa EIB turima informacija ir dokumentai iš esmės gali 
būti atskleisti suinteresuotiems visuomenės nariams.

•  Vis dėlto Bankas užtikrina savo verslo partnerių 
konfidencialumą ir neatskleis su profesine paslaptimi 
susijusios informacijos. Tuo tikslu „Skaidrumo politikoje“ 
nustatytos informacijos atskleidimo taisyklės išimtys, 
užtikrinančios teisėtų interesų, atskleistų Banko turimoje 
informacijoje, apsaugą; jos aprašytos „Skaidrumo politikos“ 
5 skyriuje.

•  Visų pirma, išskyrus viešojo intereso viršenybės, kuria būtų 
galima pagrįsti atskleidimą, atvejus, Bankas neatskleis 
informacijos, jeigu dėl tokio atskleidimo būtų pažeisti:

 –  komerciniai projektų rengėjų interesai (pvz., saugomi 
pagal Banko sudarytus konfidencialumo susitarimus); 
5.5 punktas;

 –  projektų rengėjų intelektinė nuosavybė; 5.5 punktas.

•  Laikoma, kad viešojo intereso viršenybė atskleisti 
prašomus dokumentus ir informaciją yra tuo atveju, 
kai, pavyzdžiui, jie siejasi su teršalų išmetimu į aplinką. 
Taigi, gavus prašymą, tokia informacija iš esmės turi būti 
atskleista.

•  Kiek tai susiję su trečiųjų šalių pateikta ar parengta 
informacija ar medžiaga, gavęs prašymą ją atskleisti, 
Bankas konsultuojasi su šiomis šalimis, kad išsiaiškintų, 
ar informacija arba medžiaga yra konfidenciali, kaip tai 
suprantama pagal jo „Skaidrumo politiką“, išskyrus atvejus, 
kai yra aišku, kad dokumentą ar medžiagą galima atskleisti 
arba ne (5.9 punktas). EIB turimai informacijai, kurią 
pateikė ar parengė trečiosios šalys, taip pat taikomas 
viešojo intereso viršenybės principas.

•  Pagal „Skaidrumo politikos“ 5.6 punktą galimybė 
susipažinti su informacija nesuteikiama tais atvejais, kai 
atskleidus tokią informaciją būtų padaryta didelė žala 
Banko sprendimų priėmimo proceso vientisumui.

•  Išimtys taip pat taikomos informacijai apie individualias 
vietos bankų suteiktas paskolas, skirtas remti jų 
klientų investicijoms pagal EIB suteiktas kredito 
linijas. Ši informacija priklauso tarpininkaujančio banko 
kompetencijai, nes tai yra įprastų verslo ryšių tarp banko ir 
jo klientų dalis.

•  Bankas neprieštarauja, kad projektų rengėjai, paskolų 
gavėjai ar kitos kompetentingos šalys atskleistų informaciją 
arba dokumentus apie savo ryšius ir susitarimus su EIB ir 
juos skatina laikytis šioje „Skaidrumo politikoje“ išdėstytų 
skaidrumo principų, kiek tai susiję su finansuojamais 
projektais.

•  EIB privalo atsakyti į prašymus atskleisti informaciją ne 
vėliau kaip per 15 darbo dienų (5.22 punktas). Išimtiniais 
atvejais, pavyzdžiui, jei prašymas susijęs su labai ilgu 
dokumentu arba kai informacija negali būti iš karto 
pateikta, arba ją sunku surinkti, arba atsakymas negali 
būti pateiktas per nustatytą terminą, EIB stengiasi į tokius 
sudėtingus prašymus atsakyti ne vėliau kaip per 30 
darbo dienų nuo prašymo gavimo (5.24 punktas).

4.  Informacijos atskleidimo taisyklės ir atsakomybė

Europos investicijų bankas
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org

© EIB – 06/2015 – LT – © EIB GraphicTeam

Informacijos tarnyba
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org


