
Vägledning för projektinitiativtagare 
och samarbetspartner om  
EIB-gruppens öppenhetspolitik

1. Allmänt

EIB-gruppens öppenhetspolitik är utformad i enlighet med 
internationell bästa praxis och öppenhetsnormer inom EU:s 
övriga organ och institutioner. I sin egenskap av EU:s bank och 
som EU-organ har EIB-gruppen ett särskilt ansvar för att vara 
öppen och transparent gentemot sina intressenter.

Politiken ger allmänheten rätt att begära att all information och 
alla handlingar som EIB innehar ska offentliggöras. Samtidigt 
tryggas skyddet av konfidentiell information från bankens 
kunder och projektpartner som banken har tillgång till.

Syftet med denna vägledning är att informera 
projektinitiativtagare vars projekt finansieras eller kommer att 
finansieras helt eller delvis av EIB, liksom andra EIB-partner, om 
vissa av de viktigaste bestämmelserna i öppenhetspolitiken 
och dess praktiska tillämpning på information som EIB tar fram 
eller erhåller i samband med sina transaktioner.

Denna vägledning ger inte en fullständig översikt av EIB-
gruppens öppenhetspolitik. Den har endast tagits fram 
i informationssyfte och medför inga rättigheter.

Bankens regler och förfaranden för tillgång till information 
fastställs i öppenhetspolitiken, som projektansvariga och 
andra berörda parter bör hänvisa till för officiell vägledning.

2. Grunderna i EIB:s öppenhetspolitik

•  Principen om öppenhet inom EU:s institutioner, organ, kontor 
och byråer fastställs i fördraget om Europeiska unionen (FEU) 
och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF), 
framför allt artikel 1 respektive artikel 15.1.

•  Som EU-organ måste banken även uppfylla specifika EU-
förordningar, exempelvis förordning (EG) nr 1367/2006 
om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen 
om tillgång till information, allmänhetens deltagande 
i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning 
i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ. 
Enligt artikel 15.3 i EUF säkerställer EIB också, vid utförande 
av administrativa uppgifter, att bankens regler om tillgång 
till handlingar är förenliga med tillämpliga EU-förordningar 
om allmänna principer och begränsningar för tillgång 
till handlingar, särskilt förordning (EG) nr 1049/2001 om 
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar.

•  EIB-gruppen har därför antagit en öppenhetspolitik som 
omsätter regelverket i praktiken när det gäller gruppens 
regler och förfaranden.

3. Innehållet i EIB:s öppenhetspolitik

•  Den fullständiga texten kan laddas ned från bankens 
webbplats: (www.eib.org/infocentre/publications/all/eib- 
group-transparency-policy.htm).

•  Politiken ger allmänheten rätt att begära att information och 
handlingar som EIB innehar ska offentliggöras och beskriver 
också hur detta ska gå till. Dessutom beskrivs bankens 
övergripande syn på öppenhet, intressenters delaktighet 
och offentliga samråd. Den beskriver även den information 
som banken regelbundet publicerar på sin webbplats, 
liksom bankens mekanism för klagomålshantering och 
överklagande.



•  EIB får regelbundet förfrågningar om offentliggörande 
av information från allmänheten (t.ex. medborgare, 
organisationer eller den akademiska världen) som 
hanteras i enlighet med politiken. Vissa förfrågningar gäller 
information och handlingar rörande bankens kunder eller 
partner.

•  De relevanta bestämmelserna om offentliggörande av 
information baseras på principen om ”antagandet att all 
information ska offentliggöras” (artikel 5.1). Det innebär 
att all information och alla handlingar som EIB förfogar 
över i princip kan offentliggöras för intresserade bland 
allmänheten och på begäran.

•  Banken respekterar emellertid sina affärspartners 
sekretess och offentliggör inte information som omfattas 
av tystnadsplikt. Politiken innehåller därför undantag 
från regeln om offentliggörande som skyddar motiverade 
intressen i den information som banken innehar, och som 
beskrivs i kapitel 5 i politiken.

•  Om det inte finns ett dominerande allmänintresse för 
offentliggörande kommer framför allt banken inte att 
offentliggöra någon information som skulle urholka 
skyddet av:

 –  en projektinitiativtagares kommersiella intressen 
(t.ex. som skyddas genom sekretessavtal som banken 
undertecknat), artikel 5.5.

 –  immateriella rättigheter som tillhör projektinitiativta-
gare, artikel 5.5.

•  Ett dominerande allmänintresse anses föreligga 
exempelvis när den begärda informationen gäller utsläpp 
i miljön. Sådan information ska i princip offentliggöras på 
begäran.

•  När det gäller information eller handlingar som lämnas 
eller tas fram av en tredje part ska banken, innan den 
offentliggör denna information eller dessa handlingar 
på begäran, samråda med den andra parten för att 
fastställa huruvida informationen eller handlingarna 
är konfidentiella, enligt öppenhetspolitiken, om det inte 
är uppenbart att informationen eller handlingarna kan 
eller inte kan offentliggöras (artikel 5.9). Principen om 
dominerande allmänintresse gäller även för information 
som EIB innehar och som har lämnats eller tagits fram av 
en tredje part.

•  I enlighet med artikel 5.6 i öppenhetspolitiken ska 
tillgång till information nekas om det allvarligt skulle 
undergräva integriteten i bankens beslutsprocess.

•  Undantagen omfattar även information om lokala 
bankers enskilda finansieringar för att stödja 
investeringar som genomförs av deras egna kunder 
inom kreditlimiter som upprättats tillsammans med EIB. 
Informationen faller under behörigheten för den bank 
som fungerar som mellanhand som en del av den normala 
affärsförbindelsen mellan respektive bank och dess kunder.

•  Banken har inga invändningar mot att projektinitiativtagare, 
låntagare eller andra behöriga parter gör information/
handlingar tillgängliga om sina affärsförbindelser och 
överenskommelser med EIB och uppmuntrar dem att följa 
öppenhetsprinciperna i bankens politik i samband med de 
finansierade projekten.

•  EIB ska besvara förfrågningar om offentliggörande inom 
15 arbetsdagar (artikel 5.22). I undantagsfall, exempelvis 
i händelse av en begäran som gäller ett mycket långt 
dokument eller om informationen inte är lättillgänglig 
eller är komplicerad att sammanställa och ett svar inte 
kan lämnas inom den föreskrivna tiden, försöker EIB att 
lämna svar på sådana komplicerade förfrågningar senast 
30 arbetsdagar efter mottagandet (artikel 5.24).
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4.  Regler och ansvar för offentliggörande av information


