
Vejledning for initiativtagere og  
samarbejdspartnere om EIB-Gruppens 
politik for transparens

1. Generelt

EIB-Gruppen har en politik for transparens, der er i 
overensstemmelse med international bedste praksis og andre 
EU-organers og -institutioners standarder for transparens. 
Som EU’s bank og som EU-institution har EIB-Gruppen et 
særligt ansvar for at være åben og transparent i forhold til 
sine interessenter.

Ifølge transparenspolitikken har offentligheden ret til 
at anmode om offentliggørelse af alle oplysninger og 
dokumenter, som EIB ligger inde med. Samtidig sikrer 
den beskyttelse af fortrolige oplysninger fra kunder og 
projektsamarbejdspartnere, som EIB er i besiddelse af.

Formålet med denne vejledning er at oplyse initiativtagere, 
hvis projekter finansieres eller eventuelt vil blive finansieret 
helt eller delvist af EIB, samt andre af EIB’s samarbejdspartnere, 
om nogle af de vigtigste dele af politikken for transparens 
og deres praktiske anvendelse på oplysninger, som EIB 
udarbejder eller modtager i forbindelse med sine forretninger.

Vejledningen giver ikke et fuldstændigt og udtømmende 
overblik over EIB-Gruppens politik for transparens. Den 
er udelukkende udarbejdet til oplysningsformål, og den 
medfører ikke nogen rettigheder.

Bankens regler og procedurer vedrørende adgang til 
oplysninger er fastsat i dens politik for transparens. 
Transparenspolitikken udgør således den officielle vejledning, 
som initiativtagere og andre interesserede parter henvises til.

2. Grundlaget for EIB’s politik for transparens

•  Principperne for EU’s institutioners, organers, kontorers og 
agenturers åbenhed er fastlagt i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF), navnlig hhv. artikel 1 og artikel 15, stk. 1.

•  Desuden skal Banken, som et EU-organ, overholde specifikke 
EU-forordninger, bl.a. forordning (EF) nr. 1367/2006 om 
anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang 
til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet 
på Fællesskabets institutioner og organer. I henhold til 
artikel 15, stk. 3, TEUF skal EIB, når den udøver administrative 
funktioner, ligeledes sikre, at dens regler om aktindsigt 
er i overensstemmelse med gældende EU-forordninger, 
der opstiller de generelle principper og begrænsninger i 
aktindsigt, navnlig forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt 
i Europa-Parlamentets, Rådets og Europa-Kommissionens 
dokumenter.

•  I overensstemmelse hermed har EIB-Gruppen vedtaget 
en politik for transparens, der omsætter denne lovramme  
i  praksis under hensyntagen til Gruppens regler og procedurer.

3. Indholdet af EIB’s politik for transparens

•  Transparenspolitikken i sin fulde ordlyd kan downloades 
på Bankens websted : (www.eib.org/infocentre/
publications/all/eib-group-transparency-policy.htm).



•  Transparenspolitikken giver offentligheden ret til at anmode 
om offentliggørelse af alle oplysninger og dokumenter, som 
EIB ligger inde med, og beskriver proceduren for en sådan 
anmodning. Desuden beskriver den Bankens overordnede 
tilgang til transparens, inddragelse af interessenter og 
offentligt samråd. Den beskriver ligeledes, hvilke oplysninger 
Banken regelmæssigt offentliggør på sit websted, samt 
Bankens klage- og appelmekanismer.

4.  Regler og ansvar i forbindelse med 
offentliggørelse af oplysninger

•  EIB modtager regelmæssigt anmodninger om 
offentliggørelse af oplysninger fra offentligheden (f.eks. 
borgere, organisationer og den akademiske verden), som 
behandles i overensstemmelse med transparenspolitikken. 
Anmodningerne kan bl.a. vedrøre oplysninger og 
dokumenter, der stammer fra Bankens kunder eller 
samarbejdspartnere.

•  De relevante bestemmelser om offentliggørelse af 
oplysninger tager udgangspunkt i »princippet om 
offentliggørelse« (punkt 5.1). Det betyder, at alle 
oplysninger og dokumenter, som er i EIB’s besiddelse, i 
princippet kan videregives til interesserede medlemmer 
af offentligheden, der anmoder om dem.

•  Banken respekterer dog sine forretningspartneres 
fortrolighedskrav og vil ikke videregive oplysninger, 
der er tjenestehemmeligheder. Af disse grunde er der i 
transparenspolitikken fastsat undtagelser fra princippet 
om offentliggørelse, som vil beskytte berettigede 
interesser i forbindelse med de oplysninger, Banken 
ligger inde med. Undtagelserne er beskrevet i kapitel 5 i 
transparenspolitikken.

•  Medmindre der foreligger en tungtvejende offentlig 
interesse, som kan begrunde en offentliggørelse, 
vil Banken ikke offentliggøre oplysninger, hvis 
offentliggørelsen vil være til skade for beskyttelsen af:

 –  en initiativtagers kommercielle interesser (f.eks. 
beskyttet ved aftaler om fortrolighed, som Banken har 
indgået); punkt 5.5.

 –  initiativtagerens intellektuelle ejendomsrettigheder; 
punkt 5.5.

•  Der anses f.eks. for at være en tungtvejende offentlig 
interesse, når de oplysninger, der anmodes om, vedrører 
emissioner til miljøet. Disse oplysninger skal derfor i 
princippet offentliggøres på anmodning.

•  For så vidt angår oplysninger eller materiale, som er 
udleveret eller udarbejdet af tredjemand, rådfører 
Banken sig med den pågældende tredjemand for at 
afgøre, om der er tale om fortrolige oplysninger eller 
fortroligt materiale ifølge dens politik for transparens, 
medmindre der ikke er tvivl om, at dokumentet eller 
materialet kan eller ikke kan offentliggøres (punkt 5.9). 
Princippet om tungtvejende offentlig interesse gælder 
også i forbindelse med oplysninger, som EIB ligger inde 
med, som er udleveret eller udarbejdet af tredjemand.

•  I henhold til punkt 5.6 i politikken for transparens afvises 
adgang til oplysninger, hvis offentliggørelsen i alvorlig 
grad ville undergrave Bankens beslutningsproces.

•  Undtagelserne dækker også oplysninger om lokale 
bankers individuelle tilførsler til støtte for deres 
egne kunders investeringer under kreditlinjer, der er 
aftalt med EIB. Disse oplysninger falder ind under den 
formidlende banks kompetence som led i det normale 
forretningsforhold mellem en bank og dens kunder.

•  Banken har intet imod, at initiativtagere, låntagere eller 
andre kompetente parter videregiver oplysninger/
dokumenter om deres forbindelser og aftaler med 
EIB, og tilskynder dem til at følge principperne i 
transparenspolitikken i forbindelse med de finansierede 
projekter.

•  Banken skal besvare anmodninger om offentliggørelse 
inden for 15 arbejdsdage (punkt 5.22). I særlige tilfælde, 
f.eks. hvis en anmodning vedrører et meget langt 
dokument, eller når oplysningerne ikke er umiddelbart 
tilgængelige og er vanskelige at indsamle, og der ikke 
kan gives et svar inden for tidsfristen, bestræber EIB sig 
på at besvare sådanne komplekse anmodninger senest 
30 arbejdsdage efter modtagelsen (punkt 5.24).
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