Wytyczne dla promotorów
i partnerów dotyczące polityki
przejrzystości Grupy EBI
1. Informacje ogólne

2. Podstawa polityki przejrzystości EBI

Polityka przejrzystości Grupy EBI jest zgodna z najlepszą praktyką międzynarodową i normami przejrzystości innych organów i instytucji UE. EBI, jako bank i organ UE, ma szczególny
obowiązek zachowania otwartości i przejrzystości wobec swoich interesariuszy.

•	Zasada otwartości instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE jest określona w Traktacie o Unii Europejskiej
(TUE) i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
a w szczególności w, odpowiednio, art. 1 i art. 15 ust. 1.

Polityka daje społeczeństwu prawo zwracania się o ujawnienie
wszelkich informacji i dokumentów znajdujących się w posiadaniu EBI. Jednocześnie zapewnia ochronę poufnych informacji przekazanych Bankowi przez jego klientów i partnerów
projektowych.
Celem niniejszych wytycznych jest poinformowanie promotorów, których projekty są lub mogą być finansowane (w całości
lub w części) przez EBI, oraz innych partnerów EBI o niektórych
głównych przepisach polityki przejrzystości i ich praktycznym
zastosowaniu do informacji, jakie EBI przedstawia lub otrzymuje w odniesieniu do swojej działalności.
Niniejsze wytyczne nie przedstawiają pełnego i wyczerpującego przeglądu polityki przejrzystości Grupy EBI. Zostały opracowane wyłącznie do celów informacyjnych i nie mogą być
podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
Zasady i procedury Banku dotyczące dostępu do informacji
zostały określone w jego polityce przejrzystości; promotorzy
i inne zainteresowane strony powinni odwołać się do zawartych w niej miarodajnych wytycznych.

•	Ponadto Bank, jako organ UE, musi przestrzegać szczególnych rozporządzeń unijnych, na przykład rozporządzenia
(WE) nr 1367/2006 w sprawie zastosowania postanowień
Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty. Zgodnie z artykułem 15 ust. 3 TFUE,
EBI, wykonując swoje funkcje administracyjne, musi również
zapewnić, że jego zasady dotyczące dostępu do dokumentów są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami UE określającymi ogólne zasady i ograniczenia w sprawie dostępu
do dokumentów, przede wszystkim z rozporządzeniem (WE)
nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
•	Grupa EBI w związku z tym przyjęła politykę przejrzystości,
która przekłada te ramy regulacyjne na praktykę w zakresie
zasad i procedur Grupy.

3. Treść polityki przejrzystości EBI
•	Pełny tekst polityki można pobrać ze strony internetowej
Banku: (www.eib.org/infocentre/publications/all/eibgroup-transparency-policy.htm).

•	Polityka daje społeczeństwu prawo zwracania się o ujawnienie informacji i dokumentów znajdujących się w posiadaniu
EBI oraz opisuje procedury w tym zakresie. Ponadto opisuje
ogólne podejście Banku do przejrzystości, zaangażowania
interesariuszy i konsultacji społecznych. Opisuje również informacje, jakie Bank regularnie publikuje na swojej stronie
internetowej oraz przedstawia jego mechanizmy rozpatrywania skarg i odwołań.

4. Zasady i obowiązki dotyczące ujawniania
informacji
•	EBI regularnie otrzymuje wnioski dotyczące ujawnienia
informacji od społeczeństwa (np. obywateli, organizacji lub
środowisk akademickich), które są rozpatrywane zgodnie
z polityką przejrzystości. Wiele z tych wniosków dotyczy
informacji lub dokumentów klientów lub partnerów Banku.
•	Stosowne przepisy dotyczące ujawniania informacji oparte
są na zasadzie „ujawniania informacji” (pkt 5.1). Oznacza
to, że wszystkie informacje i dokumenty znajdujące
się w posiadaniu EBI mogą z zasady być ujawnione
zainteresowanym członkom społeczeństwa na żądanie.
•	Jednakże Bank szanuje poufność swoich partnerów handlowych i nie ujawnia informacji objętych obowiązkiem
zachowania tajemnicy zawodowej. W tym celu polityka
przewiduje wyjątki od zasady ujawniania informacji, które chronią uzasadnione interesy zawarte w informacjach
znajdujących się w posiadaniu Banku; opis tych wyjątków
znajduje się w rozdziale 5 polityki.
•	W szczególności, o ile za ujawnieniem nie przemawia
nadrzędny interes publiczny, Bank odmawia dostępu do
informacji, których ujawnienie naruszyłoby ochronę:
– interesów handlowych promotora (np. chronionych na
mocy umów o poufności zawartych przez Bank); pkt 5.5.
– własności intelektualnej promotora; pkt 5.5.
•	Uznaje się, że nadrzędny interes publiczny istnieje
w przypadku, gdy żądane informacje dotyczą emisji do

środowiska. W związku z tym takie informacje z zasady
muszą zostać ujawnione na żądanie.
•	Jeżeli chodzi o informacje lub materiały przedłożone lub
przedstawione przez stronę trzecią, przed ujawnieniem
takich informacji lub materiałów na żądanie Bank zasięga
opinii zainteresowanej strony w celu ustalenia, czy,
zgodnie z jego polityką przejrzystości, informacje lub
materiały są poufne, chyba że nie ulega wątpliwości,
że dokument lub materiał może lub nie może zostać
ujawniony (pkt 5.9). Zasada nadrzędnego interesu
publicznego dotyczy również informacji znajdujących
się w posiadaniu EBI, które zostały przedłożone lub
przedstawione przez stronę trzecią.
•	Zgodnie z pkt 5.6 polityki przejrzystości, dostępu
do informacji odmawia się w przypadku, gdyby ich
ujawnienie poważnie naruszyło integralność procesu
podejmowania decyzji Banku.
• W
yjątki dotyczą również informacji na temat
indywidualnych alokacji środków dokonywanych przez
banki lokalne w celu wsparcia inwestycji klientów
w ramach linii kredytowych udostępnionych przez
EBI. Te informacje wchodzą w zakres kompetencji banku
pośredniczącego jako część normalnych stosunków
handlowych pomiędzy danym bankiem i jego klientami.
•	Bank nie ma nic przeciwko temu, żeby promotorzy
projektów, kredytobiorcy czy inne kompetentne strony
udostępniały informacje/dokumenty o stosunkach lub
ustaleniach z nim. Zachęca ich także, żeby stosowali się do
zasad przejrzystości wyszczególnionych w jego polityce
w kontekście finansowanych projektów.
•	EBI musi odpowiedzieć na wnioski o ujawnienie
w terminie 15 dni roboczych (pkt 5.22). W wyjątkowych
przypadkach, na przykład gdy wniosek dotyczy bardzo
długiego dokumentu lub gdy informacje nie są łatwo
dostępne, ich zdobycie jest trudne i nie można udzielić
odpowiedzi w wyznaczonym terminie, EBI dokłada
starań, aby udzielić odpowiedzi na takie złożone wnioski
najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od daty ich
otrzymania (pkt 5.24).

Europejski Bank Inwestycyjny
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org
© EIB – 06/2015 – PL – © EIB GraphicTeam

Punkt informacyjny
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org

