
Usmernenie pre predkladateľov  
projektov a partnerov k Politike  
transparentnosti skupiny EIB

1. Vo všeobecnosti

Skupina EIB má zavedenú politiku transparentnosti, ktorá 
je v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi 
a štandardami pre transparentnosť iných orgánov a inštitúcií 
EÚ. Skupina EIB, ako banka EÚ a ako orgán EÚ, má osobitnú 
zodpovednosť v otvorenosti a transparentnosti voči svojim 
zainteresovaným subjektom.

Politika zabezpečuje verejnosti právo požadovať poskytnutie 
všetkých informácií a dokumentov, ktoré EIB má. Zároveň 
zabezpečuje ochranu dôverných informácií, ktoré jej poskytli 
jej klienti a projektoví partneri.

Účelom tohto usmernenia je informovať predkladateľov 
projektov, ktorých projekty sú alebo môžu byť financované 
úplne alebo sčasti bankou, ako aj iných partnerov EIB, 
o niektorých hlavných ustanoveniach politiky transparentnosti 
a ich praktickom uplatnení pri informáciách, ktoré EIB 
v súvislosti so svojimi transakciami vydáva alebo prijíma.

Toto usmernenie nepredstavuje úplný a komplexný prehľad 
Politiky transparentnosti skupiny EIB. Bolo vypracované 
iba na informatívne účely a nemožno od neho odvodzovať 
žiadne práva.

Pravidlá a postupy banky pre prístup k informáciám sa uvádzajú 
v politike transparentnosti, po ktorých by predkladatelia 
projektov a iné zainteresované strany mali siahnuť, ak si želajú 
záväzný výklad.

2. Základ Politiky transparentnosti EIB

•  Zásada otvorenosti inštitúcií, orgánov, kancelárií a agentúr 
EÚ je ukotvená v Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) a v Zmluve 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä v jej článku 1 
resp. článku 15 ods. 1.

•  Okrem toho banka, ako orgán EÚ, musí tiež dodržiavať 
konkrétne nariadenia EÚ, ako napríklad nariadenie (ES) 
č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení „Aarhuského 
dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti 
na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti 
v záležitostiach životného prostredia“ na inštitúcie a orgány 
Spoločenstva. Podľa článku 15 ods. 3 ZFEÚ EIB pri výkone 
svojich administratívnych úloh tiež zabezpečí, že jej pravidlá 
pre prístup k dokumentom budú v súlade s platnými 
nariadeniami EÚ, ktorými sa stanovujú všeobecné 
zásady a obmedzenia pre prístup k dokumentom, najmä 
nariadením (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti 
k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

•  Skupina EIB preto prijala politiku transparentnosti, ktorá 
prenáša tento regulačný rámec týkajúci sa pravidiel 
a postupov skupiny do praxe.

3. Obsah Politiky transparentnosti EIB

•  Plné znenie politiky je dostupné na internetovej stránke 
banky: (www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-
group-transparency-policy.htm).

•  Politika zabezpečuje verejnosti právo požadovať 
poskytnutie informácií a dokumentov, ktoré EIB má, a tiež 
uvádza, ako v  takomto prípade postupovať. Okrem toho 



opisuje, aký má banka celkový prístup k transparentnosti, 
zaangažovanosti zainteresovaných subjektov a verejným 
konzultáciám. Takisto uvádza informácie, ktoré banka 
pravidelne zverejňuje na svojej internetovej stránke, 
ako aj informácie o sťažnostiach na banku a odvolacích 
mechanizmoch voči nej.

4.  Pravidlá a zodpovednosti pri poskytovaní 
informácií

•  EIB pravidelne dostáva žiadosti o poskytnutie informácií 
zo strany verejnosti (napr. občanov, organizácií alebo 
akademických kruhov), s ktorými sa narába v súlade 
s politikou. Medzi týmito žiadosťami sú aj prípady, ktoré 
súvisia s informáciami a dokumentmi klientov alebo 
partnerov banky.

•  Príslušné ustanovenia o poskytovaní informácií sa 
odvíjajú od „predpokladu poskytnutia“ (článok 5.1 
politiky). Znamená to, že všetky informácie a dokumenty 
vo vlastníctve EIB je v zásade možné poskytnúť 
zainteresovaným členom verejnosti.

•  Banka však rešpektuje dôvernosť vo vzťahu k svojim 
obchodným partnerom a informácie, na ktoré sa vzťahuje 
záväzok dodržiavať profesionálnu mlčanlivosť, neposkytne. 
Na zabezpečenie tohto politika uvádza výnimky z pravidla 
poskytovania informácií, ktoré chránia oprávnené záujmy 
obsiahnuté v informáciách, ktoré vlastní banka a ktoré sú 
opísané v kapitole 5 politiky.

•  Konkrétne, ak neexistuje prevažujúci verejný záujem 
na poskytnutie informácií, banka neposkytne žiadnu 
informáciu, ak by sa porušila ochrana:

 –  obchodných záujmov predkladateľa projektu 
(napr. záujem je chránený prostredníctvom dohôd 
o mlčanlivosti, ktoré uzatvorí banka); článok 5.5,

 –  duševného vlastníctva predkladateľa projektu; článok 5.5.

•  Prevažujúci verejný záujem sa považuje za existujúci 
napríklad vtedy, ak sa požadovaná informácia týka emisií 
do životného prostredia. Preto takáto informácia má byť 
v zásade v nadväznosti na žiadosť poskytnutá.

•  Pokiaľ ide o dokumenty alebo materiály tretej strany, 
pred poskytnutím takýchto informácií alebo materiálov na 
vyžiadanie, banka, v súlade s politikou transparentnosti, 
prekonzultuje s druhou stranou, či informácie alebo 
materiály sú dôverné, ak nie je jasné, či dokument alebo 
materiál má alebo nemá byť poskytnutý (článok 5.9). 
Zásada prevažujúceho verejného záujmu sa takisto 
vzťahuje aj na informácie, ktoré má EIB, ktoré predložila 
alebo vyhotovila tretia strana.

•  V súlade s článkom 5.6 politiky transparentnosti sa 
prístup k dokumentu zamietne vtedy, ak by jeho 
poskytnutie vážne narušilo rozhodovací proces banky.

•  Výnimky sa takisto týkajú informácií o jednotlivých 
sumách vyčlenených miestnymi bankami na podporu 
investícií realizovaných ich vlastnými klientmi v rámci 
úverových liniek zriadených EIB. Tieto informácie spadajú 
do právomoci sprostredkovateľskej banky ako súčasť 
bežného obchodného vzťahu medzi bankou a jej klientmi.

•  Banka nemá námietky voči predkladateľom projektov, 
dlžníkom alebo iným oprávneným stranám, ktorí 
sprístupňujú informácie resp. dokumenty o ich vzťahu 
a dojednaniach s EIB, a podporuje ich, aby pri financovaných 
projektoch dodržiavali zásady transparentnosti uvedené 
v jej politike.

•  EIB má povinnosť odpovedať na žiadosť o poskytnutie 
informácií do 15 pracovných dní (článok 5.22). Vo 
výnimočných prípadoch v prípade žiadosti, ktorá sa 
týka rozsiahleho dokumentu alebo ak informácie nie sú 
pripravené na poskytnutie ihneď a je zložité ich zhromaždiť 
a ak odpoveď nie je možné poskytnúť v predpísanej 
lehote, EIB sa snaží odpovedať na takúto komplexnú 
žiadosť max. do 30 pracovných dní od doručenia žiadosti 
o poskytnutie informácií (článok 5.24).
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