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2. 

EIB SN PROCEDŪROS 

1. Standartinė procedūra 

1.1 Priimtinumo patikra ir registravimas 

1.1.1 Už skundo priimtinumo patikrą atsakingas EIB SN vadovas. Priimtinumo patikra nereiškia skundo 
pagrįstumo patvirtinimo. 

1.1.2 Priimtinumo patikra pagal politikos 4.3 punktą iš esmės atliekama per 10 darbo dienų nuo skundo 
gavimo. Reikalui esant (pvz., jei reikia papildomos informacijos iš susijusių suinteresuotųjų subjektų), 
šis laikotarpis gali būti pratęstas iki daugiausia 20 darbo dienų. 

1.1.3 Po priimtinumo patikros EIB SN skundą užregistruoja. Jei skundas priimtinas, jis nagrinėjamas pagal 
skundų nagrinėjimo procedūrą. Sprendimas, priimtas vertinant skundo priimtinumą, netrukdo EIB SN 
pakeisti nuomonės dėl (visiško ar dalinio) skundo priimtinumo pagal vėlesniuose etapuose gautą 
informaciją. 

1.1.4 Kai priimtinuose skunduose yra keletas tos pačios rūšies įtarimų, jie visi nagrinėjami taikant tą pačią 
skundų nagrinėjimo procedūrą. Jeigu tame pačiame skunde yra kelių rūšių įtarimų, pradedamos 
atskiros skundų nagrinėjimo procedūros pagal EIB SN politikos 4.2 punktą. Kai skundų pateikėjai 
pateikia papildomų įtarimų nepasibaigus pirminio vertinimo etapui, EIB SN sprendžia, ar juos nagrinėti 
pagal tą pačią skundų nagrinėjimo procedūrą, ar pradėti naują. Papildomi įtarimai, pateikti pasibaigus 
pirminio vertinimo etapui, nagrinėjami pagal atskirą skundų nagrinėjimo procedūrą. 

1.1.5 Kai skundų pateikėjai papildo skunde pateiktus įtarimus nauja informacija po to, kai skundas jau 
pateiktas, naujai pateikta informacija laikoma vykdomos skundų nagrinėjimo procedūros dalimi. 
Priklausomai nuo naujos informacijos sudėtingumo ar apimties, skundo nagrinėjimo terminai gali būti 
pratęsti. 

1.2 Pranešimas EIB grupės tarnyboms 

1.2.1 Priimtinų skundų atveju, dar prieš informuojant skundų pateikėją, už skunde nurodytą veiklą 
atsakingiems direktoratams pranešama, kad skundas pripažintas priimtinu ir kad EIB SN pradeda 
skundo pagrįstumo vertinimą. 

1.2.2 Tame pranešime pateikiamas visas skundas (laiškas, e. laiškas ar užpildyta forma). Jeigu skundo 
pateikėjas prašo laikytis konfidencialumo, EIB grupės tarnyboms primenama apie reikalavimą laikytis 
konfidencialumo. Labai išskirtiniais ir jautriais atvejais, kai yra atsakomųjų veiksmų rizika, skundo 
pateikėjo tapatybė nebus atskleista, o susipažinti su skundu nebus leidžiama, siekiant išvengti 
galimybės nustatyti jo kilmę. 

1.3 Skundų pateikėjų informavimas 

1.3.1 Patvirtinimas, kad skundas gautas, skundo pateikėjui išsiunčiamas per 10 darbo dienų nuo skundo 
gavimo dienos. Jei sprendimas dėl skundo priimtinumo jau priimtas, apie tai pranešama tuo pačiu 
metu. 

1.3.2 Jeigu skundas paskelbiamas priimtinu, skundų pateikėjams pranešama i) kad skundas užregistruotas, 
ii) registracijos numeris), iii) kad pradėtas tyrimas ar vertinimas ir iv) nurodoma diena, kada jie gali 
tikėtis atsakymo. 

1.3.3 Jeigu kuriame nors skundo nagrinėjimo proceso etape skundas paskelbiamas visiškai ar iš dalies 
nepriimtinu, skundų pateikėjai informuojami apie nepriimtinumo priežastis ir nurodoma, į ką galėtų 
kreiptis savo klausimu, jeigu taikytina. 
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1.4 Tyrimas 

1.4.1 Pirmasis veiksmas atliekant tyrimą – pirminis skundo pagrįstumo vertinimas. Jis apima pirmąjį 
susitikimą su susijusiomis EIB grupės tarnybomis, apie kurį pranešama per 5 darbo dienas nuo 
pranešimo apie skundo gavimą dienos ir kuris įvyksta per 20 darbo dienų; jeigu reikia, tarnybos jam 
parengia pirminį išaiškinimą raštu. Be to, EIB SN peržiūri turimą informaciją ir dokumentus ir, jeigu 
mano, kad reikia, susitinka su išoriniais suinteresuotaisiais subjektais. Jeigu problemos atrodo 
pagrįstos, atliekamas tyrimas, įskaitant atitikties patikrą. Jeigu laikoma, kad reikia ir naudinga, tyrimas 
arba atitikties patikra gali būti pakeista bendradarbiavimu pagrįsto sprendimo metodika siekiant 
tinkamai ištirti iškeltas problemas. Tai gali būti daroma šiomis formomis: „pagalba keičiantis 
informacija“1 ir (arba) „dialogas arba derybos“2. 

1.4.2 EIB SN yra įsipareigojęs valdyti didelius informacijos srautus ir konsultacijas su atitinkamomis EIB 
tarnybomis, kad būtų užtikrintas sėkmingas bendradarbiavimas. Tai ypač svarbu turint galvoje, kad 
galimas didelis nuomonių išsiskyrimas, atsižvelgiant į EIB grupės skundų nagrinėjimo pobūdį ir 
įgaliojimus. 

1.4.3 Vertinimo ar tyrimo tikslas – leisti EIB SN susidaryti nepriklausomą ir motyvuotą nuomonę dėl skundo 
pateikėjo iškeltų problemų. Šio proceso išvados gali būti tokios: 

• įtarimai atmetami; 
• problema išsprendžiama nagrinėjant skundą; 
• tolesnių veiksmų nereikia; 
• pateikiama (-os) rekomendacija (-os) vadovams; 
• siūlomi taisomieji, švelninamieji veiksmai. 

1.4.4 Jeigu EIB SN nustato problemų, kurias verta perduoti Valdymo komitetui ir tarnyboms, bet kurios 
a) nėra tiesiogiai susijusios su įtarimu, b) nepatenka į priimtiną kitais atžvilgiais priimtino skundo 
aprėptį arba c) apskritai susijusios su trečiųjų šalių reikalais ar veiksmais, už kuriuos Bankas 
neatsakingas, EIB SN perduoda savo nuogąstavimus atitinkamoms EIB vidaus tarnyboms ir Valdymo 
komitetui, atlikdamas savo patariamąją funkciją. 

1.4.5 EIB SN peržiūroje nereiškiama nuomonė dėl veiklos, kuri yra išskirtinai trečiųjų šalių, pirmiausia 
projektų rengėjų ar skolininkų arba vietos, regiono ar nacionalinio lygmens valdžios įstaigų, Europos 
institucijų ar tarptautinių organizacijų, pareiga. Išskyrus atvejus, kai Europos Komisija ar 
kompetentinga teisminė institucija nustato ES teisės pažeidimą, EIB SN patikroje nekeliamas 
klausimas dėl ES valstybių narių vykdomo ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę tinkamumo. Rimtų 
problemų atveju EIB SN perduoda klausimą Europos Komisijai ir atitinkamai informuoja Valdymo 
komitetą. 

1.5 Išvadų ataskaitos projektas 

1.5.1 Išvadų ataskaitos projektas, kuriuo užbaigiamas skundo nagrinėjimo procesas, parengiamas įtraukiant 
tokią informaciją: 

• skundas (įtarimai ir reikalavimai); 
• pagrindinė informacija; 
• reglamentavimo sistema; 
• nagrinėjimo ir tyrimo metodai; 
• atliktas darbas; 
• nustatyti faktai; 
• išvados; 
• rekomendacijos (susijusios su nustatytais faktais ir išvadomis). 

Skyriuje „Išvados“ ir, jeigu reikia, skyriuje „Rekomendacijos“ apibendrinama profesinė EIB SN 
nuomonė dėl skyriuje „Nustatyti faktai“ pateikiamų faktų. Reikalui esant pateikiama ir tyrimo santrauka. 

  

                                                      
1 Pagalbos keičiantis informacija forma EIB SN užtikrina, kad skundo pateikėjui (-ams) būtų suteikta tinkama ir svarbi informacija ir 
papildomas išaiškinimas, kad būtų geriau suprantamas projekto poveikis ir veiksmingai sprendžiamos iškeltos problemos.  
2 Dialogo arba derybų forma padeda EIB SN megzti tarp šalių dialogą, per kurį šalys įsipareigoja derėtis, kad būtų pasiektas bendrai 
priimtinas sprendimas.  
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1.6 Konsultavimasis 

1.6.1 Išvadų ataskaitos projektas pirmiausia siunčiamas atitinkamoms EIB grupės tarnyboms, kad jos 
pateiktų pastabas. Visos pastabos pateikiamos per 10–15 darbo dienų nuo ataskaitos išsiuntimo, 
priklausomai nuo jos sudėtingumo. Po to projektas teikiamas atitinkamam EIB generaliniam direktoriui 
arba EIF Rizikos valdymo skyriaus vadovui – jo pastabos pateikiamos per 5 darbo dienas nuo 
ataskaitos išsiuntimo. 

1.6.2 Kai reikia (paprastai dėl A ir F tipo skundų), po to, kai EIB SN tinkamai apsvarsto per vidines 
konsultacijas gautas pastabas, išvadų ataskaitos projektas nedelsiant išsiunčiamas išoriniams 
suinteresuotiesiems subjektams, dalyvaujantiems skundo nagrinėjimo procese (vertinimo, tyrimo arba 
atitikties patikroje ar tarpininkavimo procese), kad jie pateiktų savo pastabas. Tokios pastabos 
pateikiamos per motyvuotą laiką (paprastai per 10 darbo dienų nuo išsiuntimo), atsižvelgiant į 
ataskaitos sudėtingumą. Skundų pateikėjams pateikus motyvuotą prašymą, konsultavimosi su skundų 
pateikėjais laikas gali būti pratęstas. Atitinkamai pratęsiamas ir bendras EIB atsakymo pateikimo 
laikas. Šis projektas pažymimas vandens ženklais „konfidencialus projektas – neatskleisti – tik gavėjo 
pastabų tikslais“. Jeigu atsiranda nesutarimų su tarnybomis, generalinis inspektorius išvadų ataskaitos 
projektą nedelsdamas pateikia Valdymo komitetui arba EIF vykdomajam direktoriui / vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojui, kad jie pateiktų pastabas. Jų pastabos paprastai parengiamas per 15 darbo 
dienų iki išorinių konsultacijų. 

1.7 Galutinė išvadų ataskaita 

1.7.1 Gavęs visas pastabas, EIB SN parengia galutinę išvadų ataskaitą ir išsiunčia suinteresuotam EIB 
generaliniam direktoriui (-iams) arba EIF Rizikos valdymo skyriaus vadovui. Suinteresuotas 
generalinis direktorius (-iai) arba EIF Rizikos valdymo skyriaus vadovas turi galimybę pateikti 
generaliniam inspektoriui oficialų tarnybų atsakymą, paaiškinantį jų poziciją ir galutinės išvadų 
ataskaitos pastabas. Tarnybų atsakymai pateikiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo galutinės 
išvadų ataskaitos išsiuntimo. 

1.7.2 Pasibaigus pastabų teikimo terminui EIB SN vadovas nedelsdamas išsiunčia išvadų ataskaitą ir 
tarnybų atsakymus, jei yra, atitinkamiems EIB Valdymo komiteto nariams arba EIF VD / VDP. 

1.7.3 Jeigu mano esant tinkama, remdamasis Valdymo komiteto narių, atitinkamai EIF VD / VDP reakcija ir 
tarnybų atsakymais, generalinis inspektorius gali prašyti EIB SN peržiūrėti savo galutinę išvadų 
ataskaitą. 

1.7.4 Šio proceso pabaigoje galutinę Išvadų ataskaitą pasirašo EIB SN vadovas ir už skundą atsakingas 
pareigūnas. 

1.8 EIB Valdymo komitetas ir EIF vykdomasis direktorius 

1.8.1 Jeigu suinteresuotos tarnybos sutinka, EIB generalinis inspektorius pateikia galutinę Išvadų ataskaitą 
susipažinti EIB Valdymo komitetui arba EIF VD / VDP. 

1.8.2 Jeigu suinteresuotos tarnybos nesutinka arba jeigu to prašo suinteresuotas EIB generalinis 
direktorius (-iai) arba EIF Rizikos valdymo skyriaus vadovas, pasibaigus pastabų teikimo terminui EIB 
generalinis inspektorius nedelsdamas išsiunčia galutinę Išvadų ataskaitą ir tarnybų atsakymus EIB 
Valdymo komitetui arba EIF VD / VDP, kad jie priimtų sprendimą. EIB Valdymo komitetas arba EIF 
VD / VDP priima sprendimą, ar taikyti EIB SN rekomendacijas ir taisomuosius veiksmus, jei jie siūlomi, 
ir kaip jie turėtų būti įgyvendinami. 

1.8.3 Jeigu EIB Valdymo komitetas arba EIF VD / VDP priima sprendimą netvirtinti EIB SN nustatytų faktų 
ir neįgyvendinti EIB SN rekomendacijų, vadovų atsakymas pridedamas prie galutinės išvadų 
ataskaitos.3 

  

                                                      
3 Nepažeidžiant EIB grupės skaidrumo politikos nuostatų. 
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1.9 Atsakymas skundo pateikėjui 

1.9.1 Galutinis atsakymas skundo pateikėjui siunčiamas EIB generalinio sekretoriaus arba EIF vykdomojo 
direktoriaus laišku, kuriame pranešamas galutinis EIB grupės sprendimas (pozicija) ir pridedama 
galutinė išvadų ataskaita. 

1.10 Tolesni veiksmai ir įgyvendinimo stebėsena 

1.10.1 Prireikus ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip po 24 mėnesių nuo išvadų ataskaitos parengimo dienos, 
EIB SN, bendradarbiaudamas su atitinkamomis EIB grupės tarnybomis, vykdo tolesnę suderintų 
taisomųjų veiksmų ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną. 

1.11  Skundo nagrinėjimo grafikas 

1.11.1 Galutinis atsakymas skundo pateikėjui turi būti išsiųstas ne vėliau kaip po 40 darbo dienų nuo 
pranešimo apie skundo priimtinumą išsiuntimo dienos. Atsižvelgiant į politikos 4 straipsnio 4 dalies 2 
punktą, terminas gali būti pratęstas papildomam ne daugiau kaip 100 darbo dienų laikotarpiui. 

1.11.2 Lentelėje pateikiama pagal standartinę procedūrą taikomų pagrindinių veiksmų ir jų atlikimo terminų 
santrauka. 

1.1 lentelė. Bendras skundo nagrinėjimo grafikas  

Veiksmas Maksimalus 
terminas 

Po to 

Patvirtinama, kad skundas gautas 10 darbo dienų Skundą gauna EIB SN 
Atsakymas skundo pateikėjui 40 darbo dienų Pranešimas apie priimtinumą 
Atsakymas skundo pateikėjui pratęsimo 
atveju 

140 darbo dienų  Pranešimas apie priimtinumą 

 

1.2 lentelė. Kiti terminai  

2. Išplėstinė procedūra 

2.1 Bendrieji kriterijai 

2.1.1 Išplėstinė procedūra taikoma skundams dėl poveikio aplinkai ir socialinio poveikio arba EIB grupės 
finansuojamų operacijų (projektų) valdymo aspektų (A ir F tipo skundai). 

2.1.2 Skunduose dėl poveikio aplinkai ir socialinio poveikio arba EIB grupės finansuojamų operacijų 
(projektų) valdymo aspektų paprastai keliami sudėtingi klausimai. Dėl šios priežasties ir dėl santykių 
su projekto vykdytoju, nacionalinėmis valdžios įstaigomis, pilietinės visuomenės organizacijomis ir 
projekto poveikį patiriančiais žmonėmis jautrumo nagrinėjant šių tipų skundus reikia atkreipti ypatingą 
dėmesį į konkrečius procesus. 

2.1.3 Išplėstinės procedūros administraciniai veiksmai yra tokie patys kaip ir standartinės procedūros, 
išskyrus tyrimą, aprašytą 1.4 punkte kaip taikomą standartinei procedūrai, pakeičiamą išsamesniu ir 
oficialesniu procesu, apibūdintu 2.2–2.5 punktuose. Šių tipų skundams paprastai taikoma dviejų etapų 
struktūra: pirminio vertinimo etapas ir tarpininkavimo arba tyrimo etapas. 

2.1.4 EIB SN atliekama patikra taikoma veiklai, už kurią Bankas gali būti laikomas atsakingu. Jeigu skundai 
pateikti dėl poveikio aplinkai ar socialinio poveikio, EIB SN patikra sutelkiama į projektus arba projektų 
dalis, kurias finansuoja Bankas arba kurios priklauso projekto poveikio teritorijai, įtrauktai į bendrą 
projekto vertinimą ar išsamų patikrinimą, kaip buvo reikalaujama ginčijamu metu pagal EIB pareiškimą 
dėl aplinkos apsaugos ir socialinių principų ir standartų ir EIB aplinkos ir socialinių standartų vadovą. 

Veiksmas Maksimalus terminas Po to 
Išorinių suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių 
skundo nagrinėjimo procese, pastabos 

10 darbo dienų, 
atsižvelgiant į skundo 
sudėtingumą 

Išvadų ataskaitos išsiuntimas 
išoriniams suinteresuotiesiems 
subjektams 
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2.2 Pirminio vertinimo etapas 

2.2.1 EIB SN darbas dėl priimtino skundo prasideda nuo pirminio vertinimo. Pirminis vertinimas orientuotas 
į faktų nustatymą. Jo tikslai: 

• išsiaiškinti skundo pateikėjo iškeltas problemas, geriau suprasti skundo pateikėjo poziciją, taip 
pat kitų projekto suinteresuotųjų subjektų (projekto vykdytojo, nacionalinės valdžios įstaigų ir kt.) 
požiūrį; 

• suprasti iškeltų problemų pagrįstumą; 
• įvertinti, ar suinteresuotieji subjektai (pvz., skundo pateikėjas, atitinkamos EIB grupės tarnybos ir 

projekto rengėjas) galėtų siekti sprendimo ir kokio sprendimo; 
• nustatyti, ar bus reikalingas ir (arba) galimas tolesnis EIB SN darbas (tyrimas, atitikties patikra ar 

tarpininkavimas tarp šalių), tikrinant įtarimus arba sprendžiant skundo pateikėjo iškeltas 
problemas. 

2.2.2 Vertinimai apima susitikimus su skundžiamame projekte ar operacijoje dalyvaujančiomis EIB 
tarnybomis (įskaitant projekto grupę), jie vykdomi lanksčiai ir gali apimti įvairias toliau nurodytos veiklos 
kombinacijas: 

• EIB grupės dokumentų patikrą; 
• išorinės informacijos ir dokumentų patikrą; 
• susitikimus su skundo pateikėju, kitais neigiamą poveikį patyrusiais asmenimis ir 

bendruomenėmis, projekto rengėju, šalies, kurioje vyksta projektas, valdžios institucijomis ir 
suinteresuotomis civilinės visuomenės organizacijomis; 

• vizitus į projekto vykdymo vietą, siekant nustatyti faktus. 

2.2.3 Planuodamas vizitą EIB SN informuoja EIB grupės tarnybas, projekto vykdytoją, skundo pateikėją ir 
kitus suinteresuotuosius subjektus apie savo planus. 

Svarbiausi klausimai 

2.2.4 Dėl skundų, kuriuose keliamos esminės problemos dėl poveikio aplinkai arba socialinio poveikio ir 
(arba) kurie susiję su rimtais valdymo vykdant EIB grupės operacijas klausimais, siekiama: 

• suprasti, kaip atitinkamos EIB grupės tarnybos i) patikrino atitiktį taikomai reglamentavimo 
sistemai, įskaitant jos politikos nuostatas, procedūras ir standartus ir ii) vykdė tinkamą projekto 
įgyvendinimo stebėseną; 

• įvertinti potencialius požymius, kad EIB grupės politikos nuostatos, procedūros ir standartai 
neužtikrino tinkamos apsaugos ir apsaugos priemonių; 

• nustatyti, jei yra, motyvuotus požymius, kad buvo nesilaikoma taikomos reglamentavimo 
sistemos, įskaitant pačios EIB grupės politikos nuostatas, procedūras ir standartus. 

2.2.5 Reikėtų įvertinti ir galimybes išspręsti problemą bendradarbiaujant: 

• nustatyti svarbius suinteresuotuosius subjektus, kurie turėtų dalyvauti priimant galimą alternatyvų 
ginčo sprendimą; 

• išsiaiškinti jų požiūrį ir norą išspręsti problemas; 
• nustatyti optimalius procesus (esamus ir naujus), jei yra, skunde skundžiamiems klausimams 

suformuluoti ir išsiaiškinti, kokiu būdu EIB SN galėtų padėti atitinkamiems projekto 
suinteresuotiesiems subjektams organizuodamas diskusiją ir padėdamas ieškoti galimo 
sprendimo; 

• įvertinti galimybę sudaryti oficialų susitarimą dėl proceso, kuriuo būtų siekiama spręsti skundo 
pateikėjo nurodytas ir kitas nustatytas problemas. 

Ataskaitos 

2.2.6 Pirminis vertinimas baigiamas per 60 darbo dienų nuo pranešimo apie skundo priimtinumą skundo 
pateikėjui. 

2.2.7 Pirminio vertinimo ataskaitos projektas pirmiausia pateikiamas atitinkamoms EIB grupės tarnyboms, 
kad pateiktų pastabas. Visos pastabos pateikiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ataskaitos 
išsiuntimo (10 darbo dienų, jeigu atvejis (ataskaita) sudėtinga). Kilus nesutarimų, EIB SN vadovas 
perduoda pirminio vertinimo ataskaitos projektą generaliniam inspektoriui ir suinteresuotam 
generaliniam direktoriui (-iams), kad jie pateiktų pastabas. Suinteresuotas generalinis direktorius (-iai) 
pristato generaliniam inspektoriui oficialų tarnybų atsakymą, paaiškinantį jų poziciją, ir pirminio 
vertinimo ataskaitos pastabas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ataskaitos išsiuntimo. Kilus 
nesutarimų ir pasibaigus pastabų teikimo terminui, EIB generalinis inspektorius nedelsdamas išsiunčia 
pirminio vertinimo ataskaitą EIB Valdymo komitetui arba EIF VD / VDP, kad pateiktų pastabas, kurios 



7. 

paprastai parengiamos per 15 darbo dienų. Kai reikia, pirminio vertinimo ataskaitos projektas 
nedelsiant išsiunčiamas skundo nagrinėjimo procese dalyvaujantiems išoriniams suinteresuotiesiems 
subjektams. Visos pastabos pateikiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ataskaitos išsiuntimo. 
Skundų pateikėjams pateikus motyvuotą prašymą, konsultavimosi su skundų pateikėjais laikas gali 
būti pratęstas. Atitinkamai pratęsiamas bendras EIB atsakymo pateikimo laikas. Pasibaigus 
konsultavimosi procesui, pirminė vertinimo ataskaita perduodama įvairiems projekto 
suinteresuotiesiems subjektams ir paskelbiama EIB SN svetainėje. 

2.3 Sprendimas dėl tolesnio darbo, kurį reikia atlikti, pobūdžio, jei reikia 

2.3.1 Į pirminio vertinimo ataskaitą įtraukiamas sprendimas pereiti į kitą etapą (bendradarbiavimo procesas 
arba tyrimas ar atitikties patikra), aiškiai apibrėžiant siūlomų veiksmų eigą, įskaitant suteiktus 
įgaliojimus. Oficialus tarpininkavimas negali būti vykdomas tuo pačiu metu kaip ir tyrimas ar atitikties 
patikra ir negali būti pradėtas po to, kai skundo nagrinėjimas užbaigtas. 

2.3.2 EIB SN vadovo sprendimas skundą laikyti tinkamu tyrimui ar atitikties patikrai, bendradarbiavimo 
procesui ar oficialiam tyrimui atlikti priimamas suderintai su EIB generaliniu inspektoriumi pagal 
pirminio vertinimo ataskaitą ir tarnybų atsakymus, jei jų yra. 

2.3.3 Kai i) EIB SN jau gali susidaryti nepriklausomą motyvuotą nuomonę apie skundo pateikėjo keliamas 
problemas, ii) bendradarbiavimo sprendimas negalimas arba laikomas nereikalingu ir iii) tolesnė 
atitikties patikra nepateisinama, skundo nagrinėjimas užbaigiamas parengus išvadų ataskaitą. 

2.4 Tyrimo etapas 

2.4.1 Paprastai tyrimas pradedamas atitikties patikra. Tyrimo rezultatas padeda nustatyti, ar: 

• yra atitikties ar neatitikties tyrimo metu galiojančioms EIB grupės politikos nuostatoms, 
procedūroms ir standartams požymių; 

• skundo pateikėjo iškeltos problemos nebuvo išspręstos, nes nebuvo laikomasi EIB grupės 
taikomos reglamentavimo sistemos, įskaitant atitinkamas politikos nuostatas, procedūras ir 
standartus; 

• poveikis aplinkai ir socialinis poveikis yra tinkamai švelninamas pagal EIB grupės taikomą 
reglamentavimo sistemą, įskaitant atitinkamas politikos nuostatas, procedūras ir standartus; 

• atitinkamos EIB grupės politikos nuostatos, procedūros ir standartai neužtikrino tinkamos 
apsaugos ir apsaugos priemonių skundo pateikėjo iškeltų problemų atžvilgiu. 

Vykdydamas tyrimą ar atitikties patikrą EIB SN vertina, kaip EIB grupė įsitikino, kad projekto rengėjas 
laikosi sutartinių įsipareigojimų. Tačiau reikia pažymėti,kad EIB SN nėra teisės aktų įgyvendinimo 
padalinys ir negali pakeisti kompetentingų teisminių institucijų sprendimo. Nustatytas EIB grupės 
netinkamo administravimo faktas pats savaime dar nereiškia ir neimplikuoja, kad EIB, EIF ar jų 
partneriai pažeidė sutartį. 

2.4.2 Laiškas apie užduotį 

Jeigu priimamas sprendimas pradėti tyrimą, EIB SN vadovas išsiunčia atitinkamam generaliniam 
direktoriui (-iams) ir projekto suinteresuotiesiems subjektams, dalyvavusiems atliekant pirminį 
vertinimą (skundo pateikėjui, neigiamą poveikį patyrusioms bendruomenėms, projekto vykdytojui, 
nacionalinėms valdžios įstaigoms ir atitinkamoms EIB grupės tarnyboms) laišką apie užduotį, kuriuo 
informuojama apie pradedamą užduotį ir perduodama techninė užduotis. 

2.4.3 Techninė užduotis 

Atliekant tyrimą vadovaujamasi technine užduotimi, pridedama prie pirminio vertinimo ataskaitos. 
Techninėje užduotyje pateikiama ši informacija: 

• projekto aprašas; 
• įtarimas; 
• atitinkamos politikos nuostatos, procedūros ir standartai; 
• suinteresuotieji subjektai; 
• tikslai ir aprėptis; 
• tyrimo būdas (kriterijai ir metodai); 
• tiriamojo darbo, kurį reikės atlikti, aprašas (jį galima koreguoti vykstant tyrimui); 
• konsultavimosi procesas; 
• apsilankymai vietoje informacijai patikrinti; 
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• ekspertų panaudojimas; 
• vaidmenys ir pareigos; 
• rezultatai (ataskaitos); 
• grafikas. 

2.4.4 Ekspertų panaudojimas 

Vienas iš EIB SN personalo narių (atitikties vertinimo pareigūnas) paskiriamas atsakingu už 
vadovavimą tyrimo procesui, kurį prižiūri EIB SN vadovas. Reikalui esant, kreipiamasi į ekspertus, o 
EIB SN vadovas sprendžia, kokių žinių ir patirties reikia tyrimui atlikti. Ekspertai parenkami pagal jų 
žinias ir patirtį, kompetenciją, nepriklausomumą ir tarptautinį pripažinimą. Jei nėra (potencialiai) 
interesų konflikto, galima naudotis vidaus ekspertais. Galutinis išorės ir vidaus ekspertų parinkimas 
yra EIB SN vadovo pareiga. 

2.4.5 Apsilankymai vietoje  

Apsilankymai vietoje informacijai patikrinti vykdomi EIB SN darbuotojams ir ekspertams laikantis 
techninės užduoties (2.4.3 punktas). 

2.4.6 Nepriklausoma nuomonė ir rezultatai 

Tyrimo tikslas – leisti EIB SN susidaryti nepriklausomą pagrįstą nuomonę apie skunde pareikštus 
įtarimus dėl EIB grupės vykdomo netinkamo administravimo. Tyrimas vykdomas nepriklausomai  nuo 
vadovų ir tarnybų, atsakingų už skundo pateikėjo skundžiamą veiklą. Šio proceso rezultatas gali būti 
vienas ar keli iš toliau nurodytų variantų: 

• įtarimai atmetami; 
• problema išsprendžiama nagrinėjant skundą; 
• jokių tolesnių veiksmų; 
• parengiamos rekomendacijos EIB grupės vadovams ir (arba) EIF VD / VDP; 
• siūlomi taisomieji, švelninamieji veiksmai. 

2.5 Tarpininkavimo etapas 

2.5.1 Tinkamumo reikalavimai 

Jei yra oficialaus tarpininkavimo galimybės požymių4, pirminėje vertinimo ataskaitoje 
rekomenduojama, kad EIB SN gautų oficialų sutikimą iš atitinkamo projekto suinteresuotųjų subjektų 
(skundo pateikėjo, neigiamą poveikį patyrusių bendruomenių, projekto vykdytojo, nacionalinių valdžios 
institucijų, atitinkamų EIB grupės tarnybų, jeigu reikia), kad būtų pradėtas tarpininkavimo procesas. 
Paprastai tarpininkaujama tarp skundo pateikėjo ir projekto rengėjo, dalyvaujant, kai tik įmanoma, 
nacionalinėms valdžios įstaigoms ir (arba) EIB vadovams arba tarnyboms, EIF VD / VDP. Bet kuri iš 
šalių bet kuriuo metu gali nutraukti arba atšaukti tarpininkavimo procesą. 

2.5.2 Techninė užduotis 
 

Oficialus tarpininkavimas vykdomas vadovaujantis technine užduotimi, pridedama prie pirminio 
vertinimo ataskaitos. Dėl techninės užduoties EIB SN konsultuojasi su susijusiomis tarnybomis ir per 
visą procesą teikia joms informaciją. Techninėje užduotyje pateikiama ši informacija: 

• projekto aprašas; 
• suinteresuotieji subjektai; 
• tikslai ir aprėptis; 
• tarpininkavimo būdas (kriterijai ir metodai); 
• tarpininkavimo darbo, kurį reikės atlikti, aprašas (jį galima koreguoti vykstant tyrimui); 
• konsultavimosi procesas; 
• apsilankymai vietoje informacijai patikrinti; 
• ekspertų panaudojimas; 
• rezultatai (ataskaitos); 
• preliminarus grafikas. 

                                                      
4 Oficialus tarpininkavimas arba taikinimas – tais atvejais, kai dėl nepasitikėjimo ir konfrontacijos šalių santykiai ypač pablogėja, EIB SN 
gali vadovauti oficialesniam ir sudėtingesniam procesui, kad šalys susitaikytų siekiant išspręsti problemą. 
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2.5.3 Laiškas apie užduotį. 

Jeigu parengus pirminio vertinimo ataskaitą susitariama dėl tarpininkavimo, EIB SN vadovas išsiunčia 
atitinkamam generaliniam direktoriui (-iams) ir projekto suinteresuotiesiems subjektams, 
dalyvavusiems atliekant pirminį vertinimą ir sutikusiems dalyvauti bendradarbiavimu pagrįsto 
sprendimo procese, laišką apie užduotį. Laiške informuojama apie pradedamą procesą ir pasiūlomi 
tolesni tarpininkavimo veiksmai. 

2.5.4 Išorės tarpininkavimo ekspertų panaudojimas 

Vienas iš EIB SN personalo narių (tarpininkavimo pareigūnas) paskiriamas atsakingu už vadovavimą 
tarpininkavimo procesui, kurį prižiūri EIB SN vadovas. Reikalui esant, dažniausiai oficialaus 
tarpininkavimo procese ir jeigu nėra interesų konflikto, kreipiamasi į išorės ekspertus, o EIB SN 
vadovas sprendžia, kokių žinių ir patirties reikia tyrimui atlikti. Ekspertai parenkami pagal jų žinias ir 
patirtį, kompetenciją, nepriklausomumą ir tarptautinį pripažinimą. 

2.5.5 Oficialus susitarimas 

Oficialų susitarimą dėl tarpininkavimo įvairios tarpininkavime dalyvaujančios šalys pasirašo 
tarpininkavimo proceso pradžioje (pvz., susitarimo dėl tarpininkavimo forma) – jame nustato, kaip 
vykdys tarpininkavimo procesą ir aiškias įsitraukimo taisykles kartu su aiškiais terminais. 

2.5.6 Išvados 

Jeigu tarpininkavimo procese per nustatytą laiką šalys pasiekia abiem pusėms priimtinus ir tvarius 
sprendimus, procesas užbaigiamas šalims pasirašant tarpininkavimo susitarimą. Kiekvienas 
tarpininkavimo susitarimas iš esmės turi atitikti EIB grupės finansavimo sprendimus, išskyrus atvejus, 
kai EIB Valdymo komitetas ir EIF VD / VDP nusprendžia kitaip. Jeigu šalys nesuderina tarpininkavimo 
susitarimo, procesas nutraukiamas ir gali būti rekomenduojama atlikti tyrimą arba imtis kitų specifinių 
EIB grupės veiksmų. 

2.5.7 Ataskaitos 

EIB SN parengia tarpininkavimo ataskaitą, apimančią ir tyrimo rezultatus. Ji pateikiama tarpininkavimo 
šalims, EIB Valdymo komitetui ir EIF VD / VDP. 

2.6 Skundų nagrinėjimo grafikas 

2.6.1 Galutinio atsakymo terminas – ne vėliau kaip 240 darbo dienų po pranešimo apie priimtinumą. 

2.6.2 Lentelėje pateikiama pagal išplėstinę procedūrą taikomų pagrindinių veiksmų ir jų atlikimo terminų 
santrauka. 

2.1 lentelė. Bendras skundų nagrinėjimo grafikas 
 
Veiksmas Maksimalus 

terminas 
Po to 

Priimtinumo patikrinimas ir (arba) gavimo 
patvirtinimas 

10 darbo dienų EIB SN gauna skundą 

Pirminio vertinimo ataskaita, jeigu reikia 60 darbo dienų Pranešimas apie priimtinumą 
Atsakymas skundo pateikėjui  240 darbo dienų  Pranešimas apie priimtinumą 

 
2.2 lentėlė. Pirminio vertinimo ataskaita 

Veiksmas Maksimalus terminas Po to 
Išorinių suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių 
skundo nagrinėjimo procese, pastabos 

10 darbo dienų Pirminio vertinimo ataskaitos 
išsiuntimas išoriniams 
suinteresuotiesiems subjektams 
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3. Prevencijos procedūra 

3.1 A ir F tipo skundai 
 
3.1.1 Prieš EIB grupės valdymo organams priimant sprendimą finansuoti operaciją, projekto poveikio 

aplinkai, jo socialinio poveikio ar valdymo požiūriu netinkamo administravimo faktiškai negali būti. 
Svarbiausias EIB SN vaidmuo šiame etape yra i) užtikrinti, kad į skundų pateikėjų keliamas problemas 
būtų tinkamai atsižvelgta, ii) užkirsti kelią pagrįstiems skundams ateityje ir iii) padėti nuosekliai ir 
visapusiškai įvertinti projektą. 

 
3.1.2 EIB SN darbas nagrinėjant skundus dėl vertinamų EIB grupės projektų vykdomas vienu iš toliau 

nurodytų būdų. 
A. Bendras atvejis. Jeigu skundo pateikėjai dar nesikreipė į atitinkamas EIB grupės tarnybas arba 

jeigu vertinimo grupė dar neturėjo progos susitikti su skundų pateikėjais ar aptarti jų keliamų 
problemų, skundas perduodamas vertinimo grupei ir jo nagrinėjimas užbaigiamas. Skundų 
pateikėjai raštu informuojami, kad jų keliamas problemas tirs vertinimo grupė ir kad jeigu 
vertinimo procesui pasibaigus jiems atrodys, jog jų problemoms nebuvo skirta pakankamai 
dėmesio, jie gali svarstyti galimybę teikti naują skundą; EIB SN Banko viduje pasirūpina, kad 
toms problemoms būtų skiriama pakankamai dėmesio (kad vertinimo grupė bent jau susisiektų 
arba susitiktų su skundų pateikėjais ir ištirtų jų problemas).  

B. Išimtis. Išimtiniais atvejais, tik tada, kai vertinimo grupė jau atsisakė arba atsisako dirbti su 
skundų pateikėjais arba skundų pateikėjų problemos jau buvo ištirtos ir atmestos, EIB SN gali 
nuspręsti, parengęs sprendimą pagrindžiančius dokumentus, atlikti pirminį vertinimą 
(bendradarbiaudamas su vertinimo grupe) EIB Valdymo komitetui arba EIF VD / VDP 
informuoti, pasiūlymo finansuoti projektą pateikimo metu arba dar anksčiau. Tokio darbo tikslas5 
nėra tiriamojo pobūdžio, juo tik siekiama parengti rekomendacijas EIB Valdymo komitetui arba 
EIF VD / VDP dėl tolesnio EIB SN darbo, jeigu bus manoma, kad to reikia. Šiame etape EIB SN 
tiriamasis darbas ir (arba) tarpininkavimas galimas tik EIB Valdymo komitetui sutikus arba 
paprašius. 

3.1.3 Panašus metodas, tik atlikus kai kuriuos pakeitimus dėl specifinio EIF valdymo, taikomas ir nagrinėjant 
su EIF susijusius skundus. 

4. Supaprastinta procedūra 

4.1 Supaprastinta procedūra taikoma skundams, kurie dėl savo turinio (pvz., neatsakymas į užklausą, 
nesąžiningas elgesys) išsprendžiami lengvai ir greitai. Administraciniai standartinės procedūros 
veiksmai, išskyrus 1.1, 1.2 ir 1.3 punktus, supaprastintai procedūrai netaikomi. 

4.2 Jeigu susijusios EIB grupės tarnybos sutinka dėl atsakymo į skundą, taip pat siekiant veiksmingai 
panaudoti EIB grupės skundams nagrinėti skirtus išteklius, vietoje EIB generalinio sekretoriaus kartu 
su išvadų ataskaita siunčiamo laiško EIB grupės atsakymą laišku išsiunčia EIB SN. 

4.3 Jeigu susijusios EIB grupės tarnybos nesutinka dėl EIB grupės atsakymo į skundą, taikoma 
standartinė procedūra. Jeigu pirminis vertinimas, kurį atlieka EIB SN, rodo, kad skundas yra 
sudėtingas dėl įtarimų sudėtingumo arba dėl to, kad jį tiriant EIB grupei reikia bendrauti su trečiosiomis 
šalimis (pvz., finansų tarpininkais), gali būti taikoma standartinė procedūra. 

4.4 Atsakymo terminas pagal supaprastintą procedūrą sutrumpinamas iki 25 darbo dienų nuo pranešimo 
apie skundo priimtinumą išsiuntimo. Atsakymo projektas siunčiamas tik EIB grupės tarnyboms. 

  

                                                      
5 Dirbant šį faktų nustatymo darbą peržiūrima daug dalykų, kurie sudaro dalį tipinių EIB SN veiksmų, atliekamų po vertinimo, pagal tas 
pačias taisykles, bet lengvesne forma. 
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5. EIB grupės Skundų nagrinėjimo skyriaus (EIB SN) darbuotojų elgesio taisyklės 

(Skirtos personalo nariams, dirbantiems ar vadovaujantiems EIB SN, atsižvelgiant į EIB grupės skundų 
nagrinėjimo politiką ir procedūras) 
 

 
Preambulė 
 
Tikimasi, kad personalo nariai, dirbantys EIB grupės Skundų nagrinėjimo skyriuje, toliau vadinami EIB SN 
nariais, taikys toliau nurodytas elgesio taisykles ir patys jų laikysis. 
 
EIB SN nariai privalo vykdyti EIB grupės skundų nagrinėjimo politikos ir procedūrų aprašuose, taip pat šiose 
taisyklėse nustatytas teises ir pareigas, laikydamiesi Banko darbuotojams taikomų principų, taisyklių ir 
procedūrų, nustatytų EIB darbuotojų elgesio kodekse ir kitose politikos nuostatose ir taisyklėse. 
 
Elgesio taisyklės 
 
1. Nepriklausomumas 
 
Vykdydami savo pareigas, kaip nustatyta EIB grupės skundų nagrinėjimo politikos ir procedūrų aprašuose ar 
šiose taisyklėse, EIB SN nariai naudojasi visiška veiklos nepriklausomybe nuo tarnybų, atsakančių už veiklą, 
kuri yra skundo objektas, nepažeisdami kitoms Banko tarnyboms priskirtų kompetencijų. Jie turi visus 
įgaliojimus nagrinėti skundus nepatirdami netinkamo kitų asmenų ar įstaigų kišimosi. 
 
2. Objektyvumas 
 
EIB SN nariai, vykdydami savo pareigas EIB SN, demonstruoja aukščiausią tarnybinio objektyvumo lygį 
rinkdami, vertindami ir perduodami informaciją, taip pat bendraudami su suinteresuotaisiais subjektais. 
EIB SN nariai priima motyvuotus sprendimus ir susidaro nuomonę įvertinę visą susijusią informaciją, o 
priimdami sprendimus nėra netinkamai veikiami savo pačių interesų ar kitų asmenų.  
 
EIB SN nariai: 
 
2.1 nedalyvauja jokioje veikloje ar santykiuose, kuriuos motyvuotai būtų galima laikyti trukdančiais priimti 

nešališką sprendimą; 
2.2 nesiima nieko, ką motyvuotai būtų galima laikyti trukdančiu priimti profesionalų sprendimą; 
2.3 atskleidžia visus jiems žinomus susijusius ir reikšmingus faktus, kad nebūtų iškraipyta nagrinėjamo 

skundo informacija. 
 
3. Konfidencialumas 
 
EIB SN nariai: 
 
3.1 išmintingai naudoja ir saugo trečiųjų šalių informaciją tvarkydami ir nagrinėdami skundus; 
3.2 išskyrus atvejus, kai skundų pateikėjai pageidauja arba kai pagal taikomas reglamentavimo nuostatas 

reikia elgtis kitaip, užtikrina visišką skundų pateikėjų nurodytų duomenų konfidencialumą, kad 
apsaugotų jų teises į privatumą ir leistų išvengti galimų atsakomųjų veiksmų; 

3.3 nenaudoja informacijos dėl asmeninės naudos ar bet kokiu būdu, pažeidžiančiu teisę ar kenkiančius 
teisėtiems ir etiškiems organizacijos tikslams. 

 
4. Profesinė kompetencija 
 
EIB SN nariai: 
 
4.1 nagrinėja skundus laikydamiesi EIB SN grupės skundų nagrinėjimo politikos ir procedūrų; 
4.2 teikia tik tokias paslaugas, kurioms teikti turi reikiamų žinių, įgūdžių ir patirties; 
4.3 jei tinkamų ekspertinių žinių EIB SN darbuotojai neturi, specialioms užduotims suranda tinkamos 

ekspertinės patirties turinčių išorės specialistų ir naudojasi jų ekspertinėmis žiniomis; 
4.4 nuolat stengiasi didinti savo kvalifikaciją ir savo paslaugų veiksmingumą ir kokybę. 
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