Ενημερωτικό σημείωμα για τους φορείς
υλοποίησης έργων και τους εταίρους της ΕΤΕπ σχετικά
με την πολιτική διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ
1. Γενικό πλαίσιο

2. Βάση της πολιτικής διαφάνειας της ΕΤΕπ

Ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει θεσπίσει πολιτική διαφάνειας η οποία
ανταποκρίνεται στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και στα
πρότυπα διαφάνειας άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών
της ΕΕ. Ως η τράπεζα της ΕΕ και ως οργανισμός της ΕΕ, ο Όμιλος
ΕΤΕπ έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να είναι ανοικτός και διαφανής
απέναντι σε όσους ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητές του
(«ενδιαφερόμενα μέρη»).

•	Η αρχή της διαφάνειας των θεσμικών και λοιπών οργάνων
και οργανισμών της ΕΕ προβλέπεται στη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως στο άρθρο 1 και το
άρθρο 15, παράγραφος 1, αντίστοιχα.

Η πολιτική αυτή δίνει στο κοινό το δικαίωμα να ζητεί τη
γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας και εγγράφου
που βρίσκεται στην κατοχή της ΕΤΕπ. Παράλληλα, διασφαλίζει
την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών τις οποίες
της έχουν παράσχει πελάτες της και εταίροι της στο πλαίσιο
χρηματοδοτούμενων έργων και οι οποίες βρίσκονται στην
κατοχή της.
Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι να ενημερώσει τους
φορείς υλοποίησης έργων τα οποία χρηματοδοτούνται ή
ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από
την ΕΤΕπ, καθώς και τους λοιπούς εταίρους της ΕΤΕπ, σχετικά με
ορισμένες βασικές διατάξεις της πολιτικής διαφάνειας και την
πρακτική εφαρμογή τους στις πληροφορίες τις οποίες η ΕΤΕπ
παράγει ή λαμβάνει σε σχέση με τις εργασίες της.
Το παρόν σημείωμα δεν παρέχει πλήρη και διεξοδική επισκόπηση
της πολιτικής διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ. Έχει συνταχθεί
αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και από αυτό
δεν απορρέουν δικαιώματα.
Οι κανόνες και διαδικασίες της Τράπεζας όσον αφορά την
πρόσβαση σε πληροφορίες καθορίζονται στην πολιτική
διαφάνειάς της, στην οποία πρέπει να βασίζονται οι φορείς
υλοποίησης των έργων και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη για
έγκυρη καθοδήγηση.

•	Επιπλέον, ως οργανισμός της ΕΕ, η ΕΤΕπ οφείλει να εφαρμόζει
και ειδικότερους κανονισμούς της ΕΕ, όπως τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1367/2006 για την εφαρμογή στα όργανα και τους
οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης
του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη
συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Σύμφωνα με
το άρθρο 15, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, η ΕΤΕπ, κατά την
άσκηση των διοικητικών της καθηκόντων, διασφαλίζει επίσης
ότι οι κανόνες της όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα
συνάδουν με τους εφαρμοστέους κανονισμούς της ΕΕ οι
οποίοι καθορίζουν τις γενικές αρχές και τα όρια της πρόσβασης
σε έγγραφα, και ιδίως τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.
•	
Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει θεσπίσει πολιτική
διαφάνειας η οποία μεταφέρει στην πράξη αυτό το κανονιστικό
πλαίσιο με τη μορφή κανόνων και διαδικασιών του Ομίλου.

3. Περιεχόμενο της πολιτικής διαφάνειας της
ΕΤΕπ
•	Το πλήρες κείμενο της πολιτικής διατίθεται σε ηλεκτρονική
μορφή στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας: (www.eib.org/
infocentre/publications/all/eib-group-transparencypolicy.htm).

•	Η πολιτική διαφάνειας δίνει στο κοινό το δικαίωμα να ζητεί τη
γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων που βρίσκονται
στην κατοχή της ΕΤΕπ και περιγράφει τις σχετικές διαδικασίες.
Επιπλέον, περιγράφει τη συνολική προσέγγιση της Τράπεζας
όσον αφορά τη διαφάνεια, τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα
μέρη και τη δημόσια διαβούλευση. Περιγράφει επίσης το είδος
των πληροφοριών τις οποίες η Τράπεζα δημοσιεύει τακτικά στον
δικτυακό της τόπο, καθώς και τους μηχανισμούς της Τράπεζας
όσον αφορά τις καταγγελίες και τα μέσα προσφυγής.

4. 
Κανόνες και αρμοδιότητες όσον αφορά τη
γνωστοποίηση πληροφοριών
•	Η ΕΤΕπ λαμβάνει τακτικά από το κοινό (π.χ. απλούς πολίτες,
οργανώσεις, πανεπιστήμια) αιτήματα για γνωστοποίηση
πληροφοριών, τα οποία χειρίζεται με βάση την πολιτική
διαφάνειάς της. Κάποια από τα αιτήματα αυτά αφορούν
πληροφορίες και έγγραφα πελατών ή εταίρων της ΕΤΕπ.
•	
Οι σχετικές διατάξεις περί γνωστοποίησης πληροφοριών
βασίζονται στο «τεκμήριο γνωστοποίησης των πληροφοριών»
(άρθρο 5.1). Αυτό σημαίνει ότι κάθε πληροφορία και έγγραφο
που βρίσκεται στην κατοχή της ΕΤΕπ μπορεί καταρχήν να
γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερομένους κατόπιν αιτήματος.
•	Ωστόσο, η Τράπεζα σέβεται τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας των
επιχειρηματικών εταίρων της και δεν αποκαλύπτει πληροφορίες
οι οποίες καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Για να
διασφαλιστεί αυτό, η πολιτική διαφάνειας προβλέπει εξαιρέσεις
από τον κανόνα της γνωστοποίησης, οι οποίες προστατεύουν
δικαιολογημένα συμφέροντα που περιέχονται στις πληροφορίες
τις οποίες έχει στην κατοχή της η Τράπεζα. Οι εξαιρέσεις αυτές
περιγράφονται στο κεφάλαιο 5 της πολιτικής.
•	Ειδικότερα, εκτός εάν λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος
υπαγορεύουν τη γνωστοποίηση, η Τράπεζα δεν γνωστοποιεί
καμία πληροφορία η οποία θα έθιγε την προστασία:
– των εμπορικών συμφερόντων ενός φορέα υλοποίησης
έργου (τα οποία π.χ. προστατεύονται μέσω συμβάσεων
εμπιστευτικότητας που έχει συνάψει η Τράπεζα) – άρθρο 5.5.
– της πνευματικής ιδιοκτησίας του φορέα υλοποίησης του
έργου – άρθρο 5.5.

•	
Υπέρτερο δημόσιο συμφέρον λογίζεται ότι συντρέχει,
παραδείγματος χάρη, όταν οι ζητούμενες πληροφορίες
αφορούν εκπομπές στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες αυτές
πρέπει, καταρχήν, να γνωστοποιούνται κατόπιν αιτήματος.
•	Στην περίπτωση πληροφοριών ή άλλου υλικού που έχει υποβληθεί
ή παραχθεί από τρίτον, η Τράπεζα, πριν γνωστοποιήσει τέτοιες
πληροφορίες ή υλικό κατόπιν αιτήματος, ερωτά τον τρίτο
προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον οι πληροφορίες ή το
υλικό είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την πολιτική
διαφάνειάς της, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο ή το υλικό
μπορεί ή δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί (άρθρο 5.9). Η αρχή
του υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος ισχύει επίσης για τις
πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή της ΕΤΕπ και έχουν
υποβληθεί ή παραχθεί από τρίτους.
• Σ
 ύμφωνα με το άρθρο 5.6 της πολιτικής διαφάνειας, Τράπεζα
αρνείται την πρόσβαση σε πληροφορίες, η γνωστοποίηση των
οποίων θα έθιγε σοβαρά το αδιάβλητο της εσωτερικής της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
•	
Στις εξαιρέσεις εμπίπτουν επίσης οι πληροφορίες που αφορούν
επιμέρους πιστώσεις τις οποίες χορηγούν τοπικές τράπεζες για
επενδύσεις πελατών τους, μέσω πιστωτικών γραμμών που
τους έχει χορηγήσει η ΕΤΕπ. Οι πληροφορίες αυτές εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα της μεσολαβούσας τράπεζας, ως μέρος των
συνήθων συναλλακτικών σχέσεών της με τους πελάτες της.
•	Η Τράπεζα δεν έχει αντίρρηση για τη δημοσιοποίηση, εκ μέρους
των φορέων υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτεί, των
δανειοληπτών ή άλλων αρμοδίων, πληροφοριών ή εγγράφων που
αφορούν τη σχέση και τις συμφωνίες τους με την ΕΤΕπ και τους
προτρέπει να εφαρμόζουν στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων
έργων τις αρχές της διαφάνειας που εκτίθενται στην πολιτική
διαφάνειάς της.
•	
Η ΕΤΕπ οφείλει να απαντά στα αιτήματα γνωστοποίησης
εντός 15 εργάσιμων ημερών (άρθρο 5.22). Κατ’ εξαίρεση, όταν
π.χ. το αίτημα αφορά ογκώδες έγγραφο ή όταν οι ζητούμενες
πληροφορίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και είναι δύσκολο να
συγκεντρωθούν, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να δοθεί απάντηση
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η ΕΤΕπ προσπαθεί να
απαντά σε τέτοια σύνθετα αιτήματα εντός 30 εργάσιμων
ημερών από τη λήψη του αιτήματος (άρθρο 5.24).
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