Насоки за организатори
и партньори относно политиката
за прозрачност на Групата на ЕИБ
1. Общи положения
Групата на ЕИБ има разработена политика за прозрачност,
която е в съответствие с добрата международна практика и
стандарти за прозрачност на другите органи и институции на
ЕС. Като банката на ЕС и като орган на ЕС, Групата на ЕИБ носи
конкретна отговорност да бъде открита и прозрачна спрямо
заинтересованите от нейната дейност страни.
Политиката дава на обществеността правото да изисква
оповестяване на цялата информация и документи,
съхранявани от ЕИБ. В същото време тя гарантира
защитата на съхранявана от ЕИБ поверителна информация,
предоставена от нейни клиенти и партньори по проекти.
Целта на настоящите насоки е да информира организаторите,
чиито проекти са финансирани или е възможно да бъдат
напълно или частично финансирани от ЕИБ, както и други
партньори на ЕИБ, за някои от основните разпоредби
на политиката за прозрачност и тяхното практическо
приложение спрямо собствена информация на ЕИБ или
такава, получавана във връзка с оперативната й дейност.
Настоящите насоки не представляват пълен и изчерпателен
преглед на политиката за прозрачност на ЕИБ. Те имат само
информативна цел и от тях не произтичат каквито и да било
права.
Правилата и процедурите на банката за достъп до
информация са уредени в нейната политика за прозрачност,
която е меродавният източник за организаторите на проекти
и другите заинтересовани лица.

2. 
Правно основание на Политиката за
прозрачност на ЕИБ
•	Принципът на откритост на институциите, органите,
службите и агенциите на Европейския съюз е провъзгласен
в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и поконкретно член 1 и член 15(1).
•	Наред с това, като орган на ЕС, банката е задължена
да спазва конкретни регламенти на ЕС, като Регламент
(ЕО) № 1367/2006 за приложението на разпоредбите
от „Орхуската конвенция за достъпа до информация,
участието на обществеността в процеса на вземането на
решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната
среда“ за институциите и органите на Общността. Съгласно
Член 15(3) от ДФЕС, при изпълнение на административни
задачи, ЕИБ следи нейните правила за достъп до документи
да са в съответствие с приложимите регламенти на ЕС за
общите принципи и ограничения за достъп до документи
и по-конкретно Регламент (ЕО) № 1049/2001 за публичен
достъп до документи на Европейския парламент,
Европейския съвет и Европейската комисия.
•	Групата на ЕИБ съответно прие политика за прозрачност,
която въвежда на практика тази регулаторна рамка чрез
правилата и процедурите на Групата.

3. С
 ъдържание на Политиката за
прозрачност на ЕИБ
•	Пълният текст на политиката може да се изтегли от уебсайта
на банката: (www.eib.org/infocentre/publications/all/eibgroup-transparency-policy.htm).

•	Политиката дава на обществеността правото да изисква
оповестяване на информация и документи, съхранявани
от ЕИБ и описва процедурите за това. Освен това, тя
описва цялостния подход на банката по отношение на
прозрачността, участието на заинтересованите страни
и общественото допитване. Тя също така предоставя
описание на информацията, която банката публикува
редовно на своя уебсайт, както и на механизмите на
банката за подаване на жалби и обжалване.

4. Правила и отговорност при оповестяване
на информация
•	ЕИБ редовно получава искания за оповестяване на
информация от обществеността (напр. граждани,
организации или академични среди), които се обработват
в съответствие с тази политика. Сред тези искания има
случаи, които засягат информация и документи за клиенти
или партньори на банката.
•	Съответните разпоредби за оповестяването на
информация се основават на принципа за „презумпция
за оповестяване“ (Член 5.1). Това означава, че цялата
информация и документи, притежание на ЕИБ, по
принцип могат да се оповестяват на заинтересовани
членове на обществеността при поискване.
•	В същото време, банката зачита поверителността на
своите делови партньори и не оповестява информация,
предметна задължението за опазване на професионалната
тайна. За да се гарантира това, политиката предвижда
изключения от правилото за оповестяване, които
защитават обосновани интереси, съдържащи се
в притежавана от банката информация, като изключенията
са описани в глава 5 от политиката.
•	По-конкретно, освен при наличие на висш обществен
интерес за оповестяване, банката не оповестява каквато
и да било информация, която би застрашила защитата на:
–
Търговски интереси на организатор на проект
(напр. защитени чрез споразумения за поверителност,
сключени от банката); Член 5.5.

•	Счита се, че висш обществен интерес съществува, когато
исканата информация се отнася за емисии в околната
среда. Следователно, подобна информация по принцип
се оповестява след поискване.
•	По отношение на информация или материали,
предоставени или изготвени от трета страна, преди
оповестяване на подобна информация или материал
при поискване, банката се консултира със съответната
страна, за да установи дали информацията и материала
са с поверителен характер, съгласно своята политика за
прозрачност, освен ако има яснота относно оповестяването
или неоповестяването на документа или материала (Член
5.9). Принципът за висшия обществен интерес се прилага
и за информация, съхранявана от ЕИБ, която е била
предоставена или изготвена от трета страна.
•	Съгласно член 5.6 на Политиката за прозрачност, достъп
до информация се отказва, когато оповестяването би
застрашило сериозно целостта на процеса за вземане
на решения на банката.
•	В обхвата на изключенията попада и информация за отпуснати от местни банки кредитни средства за подпомагане на инвестиции на техни клиенти по договорени
с ЕИБ кредитни линии. Тази информация е от компетенцията на банката-посредник като част от обичайните делови
отношения между една банка и нейните клиенти.
•	Банката не възразява организатори на проекти,
кредитополучатели или други компетентни страни
да разкриват информация/документи за техните
взаимоотношения и договорености с ЕИБ и ги насърчава
да се придържат към принципите за прозрачност в нейната
политика, в контекста на финансираните проекти.
• Е ИБ е задължена да отговаря на искания за оповестяване
в рамките на 15 работни дни (Член 5.22). В изключителни
случаи, когато например искането се отнася за много
дълъг документ или информацията не е лесно достъпна и е
затруднено нейното събиране, и когато отговор не може
да бъде даден в предвидения срок, ЕИБ полага усилия да
отговори на подобни комплексни искания не по-късно
от 30 работни дни след получаване на съответното
искане (Член 5.24).

– Интелектуална собственост на организатора на
проект; Член 5.5.
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