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ABSTRAKT  

Mnohé z krajín, v ktorých EBOR pôsobí, už vypracovali alebo vypracovávajú predpisy a postupy pre 

konzultovanie s verejnosťou a poskytovanie informácií v environmentálnej oblasti. EBOR v rámci 

svojho mandátu investíciami podporuje realizáciu príslušných globálnoch a regionálnych dohôd o 

životnom prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji, vrátane Rámcovej konvencie o klimatických 

zmenách, Kjótskeho protokolu, Konvencie o biologickej diverzite, Konvencie o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie v cezhraničnom kontexte, a Konvencie o prístupe k informáciám, účasti verejnosti 

na rozhodovaní a prístupe k právnym a ekologickým záležitostiam. 

Kľúčové slová: Európska banka pre obnovu a rozvoj, environmentálne informácie, ekologická politika 

banky, ekologický screening, sponzori ekologických projektovy.  

 
ABSTRACT  

Many countries, in which  is EBOR operating, have already elaborated or are currently in process of 

elaboration of the public relations regulations and information sources in the environmental area. 

EBOR, as it part of its mandate, supports by its investment the implementation of relevant global or 

regional environmental agreements as well as the agreements concerning the long term 

maintainable economical progress, including UNFCCC, Kyoto protocol, UNEP, International 

Environmental Impact Assessment, Information access conventions, public involvement on decision 

making process and access to the legal and environmental manners.  

Key words: European bank for reconstruction and development, environmental information, 

ecological banks politic, ecological screening, ecological projects sponsorship 

 

 
ÚVOD 
 
EBOR (Európska banka pre obnovu a rozvoj) založili ju európske štáty s cieľom financovania obnovy 
a rozvoja hospodárstva krajín strednej a východnej Európy. Banka vo svojom štatúte jasne vymedzuje 
svoj záujem o problematiku udržateľného rozvoja a vykonávanie environmentálnej politiky.  
 
Regionálne a globálne iniciativy EBOR 

Uznávajúc, že mnohé z ekologických problémov v regióne, v ktorom EBOR pôsobí, sú 
globálnej a cezhraničnej povahy, banka prispieva k regionálnym a medzinárodným iniciatívam, 
ktorých zámerom je ich riešiť.  

EBOR v rámci svojho mandátu investíciami podporuje realizáciu príslušných globálnoch a 
regionálnych dohôd o životnom prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji, vrátane Rámcovej konvencie 
o klimatických zmenách, Kjótskeho protokolu, Konvencie o biologickej diverzite, Konvencie o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v cezhraničnom kontexte, a Konvencie o prístupe k 
informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe k právnym a ekologickým záležitostiam. 
Každá z týchto konvencií môže predstavovať špecifické témy pre ekologické aktivity. EBOR bude aj 
naďalej napomáhať krajinám, v ktorých pôsobí, aby zahŕňali príslušné záväzky a príležitosti 
vyplývajúce z týchto medzinárodných dohôd. 
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Za účelom zohľadnenia výzvy ekonomickej a ekologickej stability v región svojej pôsobnosti 
EBOR rozširuje a ďalej upevňovať svoju spoluprácu a partnerstvo s bilaterálnymi a multilaterálnymi 
organizáciami a iniciatívami, ako je proces Životné prostredie pre Európu (Environment for Europe), 
jeho realizačná skupina a výbor pre prípravu projektu, Fond ekologického partnerstva severského 
rozmeru (Northern Dimension Environmental Partnership Fund) a Globálny fond pre životné 
prostredie (Global Environment Facility, GEF), ako aj príslušné vládne agentúry, kľúčové ekonomické 
sektory, finančný sektor, miestne komunity a mimovládne organizácie. 

V oblasti klimatických zmien sa EBOR snaží využívať fondy spolupráce resp. iné vhodné 
nástroje spolu s vládami akcionárov za účelom vypracovania projektov spoločnej realizácie (Joint 
Implementation, JI) a systému čistého rozvoja (Clean Development Mechanism, CDM) na základe 
Kjótskeho protokolu. 

Práca s členmi donorských vlád výboru na prípravu projektov (Project Preparation 
Committee, PPC) zostane ústrednou črtou úsilia EBOR pri posilňovaní partnerstiev. Fond 
ekologického partnerstva severského rozmeru (Northern Dimension Environmental Partnership 
Fund, NDEP) je ďalším partnerstvom, o ktorom EBOR dúfa, že bude na ňom stavať v nasledujúcich 
rokoch. Jeho cieľom je financovanie nových ďalekosiahlych projektov zameraných na lepšiu ochranu 
životného prostredia a zlepšenie energetickej účinnosti na severozápade Ruska ako aj v regióne 
Baltického mora a Barentsovho mora. 
 
Inštitucionálne zabezpečenie 
 
Aby správne zamerala svoju činnosť na dosiahnutie vyššie opísaných strategických cieľov, EBOR bude 
prideľovať adekvátne zdroje na zabezpečenie efektívneho zavádzania svojej ekologickej politiky. 
Banka bude zabezpečovať adekvátne ľudské zdroje za účelom dohliadania na ekologické 
posudzovanie a monitorovanie procesov a iniciovanie a rozvoj ekologicky orientovaných činností. 
EBOR okrem toho udržiava Oddelenie pre vyhodnocovanie projektov (Project Evaluation 
Department, PED), ktoré je nezávislé na oddelení bankovníctva a ekologickom oddelení, za účelom 
posúdenia výsledkov dokončených a v niektorých prípadoch prebiehajúcich projektov a programov. 
EBOR bude rozvíjať a dodrživať ekologické postupy a vhodné návody a nástroje za účelom 
napomáhania zavádzaniu ekologickej politiky. 

EBORu bude naďalej pomáhať jej Rada pre ekologické poradenstvo (Environmental Advisory 
Council, ENVAC), od ktorej sa budú vyžadovať názory na otázky spojené so všeobecnou politikou a s 
politikami menej stabilných sektorov pred ich finalizáciou. Jej názory sa môžu vyžadovať aj k otázkam 
spojeným s financovaním EBOR vzhľadom na jednotlivé projekty. Ekologická politika EBOR bude 
naďalej posudzovaná správnou radou každé tri roky. 
 
KATEGÓRIE EKOLOGICKÉHO SCREENINGU 
 
Nasledujúci zoznam je indikatívny a druhy projektov, ktoré obsahuje sú len príklady. 
 
Projekty úrovne „A“ 
Tento zoznam platí pre projekty „na zelenej lúke“ resp. pre projekty významného rozširovania alebo 
transformáciu – konverziu projektov financovaných EBOR v nižšie uvedených kategóriách 
 

• Ropné rafinérie (okrem podnikov vyrábajúcich len mazivá z ropy) a zariadenia pre 
splyňovanie a skvapalňovanie 500 alebo viac ton uhlia alebo bitumenových bridlíc denne. 

• Tepelné elektrárne alebo iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 megawattov 
alebo viac a jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory, vrátane demontáže alebo vyraďovania 
z prevádzky takýchto elektrární alebo reaktorov (s výnimkou výskumných zariadení na 
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produkciu a premenu štiepnych a výnosných materiálov, ktorých maximálny výkon 
nepresahuje 1 kilowatt trvalého tepelného zaťaženia). 

• Zariadenia konštruované na výrobu alebo obohacovanie jadrových palív, opätovné 
spracovanie, skladovanie alebo konečné zneškodňovanie vyživených nukleárnych palív alebo 
na skladovanie, zneškodňovanie alebo spracovávanie rádioaktívneho odpadu. 

• Integrované práce na počiatočnom tavení liatiny a ocele; zariadenia na výrobu neželezných 
surových kovov z rudy, koncentrátov alebo sekundárnych surovín metalurgickými, 
chemickými alebo elektrolytickými procesmi. 

• Zariadenia na extrakciu azbestu alebo na spracovávanie a pretváranie azbestu a výrobkov 
obsahujúcich azbest: pre azbestocementové výrobky, s ročnou produkciou viac než 20 000 
ton konečného produktu; pre trecie materiály, s ročnou produkciou viac než 50 ton hotových 
výrobkov; a pre iné použitie azbestu v objeme viac než 200 ton ročne. 

• Integrované chemické zariadenia, t.j. také zariadenia na priemyselnú výrobu látok s využitím 
procesov chemickej premeny, v ktorých je niekoľko jednotiek postavených vedľa seba a 
funkčne navzájom prepojených, a ktoré sú určené na výrobu: základných organických 
chemikálií; základných anorganických chemikálií; hnojív na báze fosforu, dusíka alebo draslíka 
(jednoduchých alebo zmesných hnojív); základných produktov pre ochranu zdravia rastlín a 
biocidných látok; základných farmaceutických produktov s použitím chemických a 
biologických procesov; výbušnín. 

• Výstavba diaľnic, rýchlostných komunikácií a tratí pre diaľkovú železničnú dopravu a letiská s 
dĺžkou základnej štartovacej a pristávacej dráhy 2100 metrov alebo viac; výstavba nových 
štvor- alebo viacprúdových ciest alebo vyrovnávanie a/alebo rozširovanie existujúcich ciest 
tak, aby vznikli štyri alebo viac pruhov tam, kde takéto nové cesty alebo vyrovnané a/alebo 
rozšírené časti ciest by mali kontinuálnu dĺžku 10 alebo viac km. 

• Potrubné trasy, terminály a s nimi spojené zariadenia pre veľkoobjemovú prepravu plynu, 
ropy a chemikálií. 

• Morské prístavy a tiež vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú vodnú 
dopravu, ktorá povoľuje prepravu plavidiel s výtlakom viac než 1,350 ton; obchodné prístavy, 
móla pre nakladanie a vykladanie spojené s vnútrozemskými a pobrežnými prístavmi (s 
výnimkou mólov pre pristávanie trajektov), ktoré sú schopné prijímať plavidlá s výtlakom viac 
než 1350 ton. 

• Zariadenia na spracovanie a zneškodňovanie odpadov, pre spaľovanie, chemickú úpravu 
alebo skládkovanie nebezpečných alebo toxických odpadov. 

• Veľké priehrady a iné vodné nádrže určené pre zadržiavanie alebo trvalé skladovanie vody. 
• Odber podzemnej vody alebo projekty umelého doplňovania zásob podzemnej vody v 

prípadoch, kedy ročný objem vody, ktorá sa má odoberať alebo doplňovať, dosahuje 10 
miliónov kubických metrov alebo viac. 

• Priemyselné závody  
o na výrobu buničiny z dreva alebo podobných vláknitých materiálov;  
o na výrobu papiera a dosák s výrobnou kapacitou prekračujúcou 200   metrických ton 

sušených vzduchom denne. 
• Ťažba rašeliny, kameňolomy a povrchové baníctvo a spracovávanie kovových rúd alebo uhlia. 
• Ťažba ropy a zemného plynu na komerčné účely. 
• Zariadenia na skladovanie ropy, petrochemických alebo chemických produktov s kapacitou 

200 000 ton a viac. 
• Rozsiahla ťažba a sústreďovanie dreva. 
• Mestské čistiarne odpadových vôd s kapacitou prekračujúcou ekvivalentných 150 000 

obyvateľov. 
• Zariadenia na spracovávanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu. 
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• Rozsiahly rozvoj turizmu a maloobchodu. 
• Výstavba nadzemných elektrických vedení. 
• Rozsiahla rekultivácia pôdy. 
• Rozsiahla poľnohospodárska prvovýroba/pestovanie lesov zahŕňajúca intenzifikáciu alebo 

premenu prírodných stanovíšť. Podľa definície Medzinárodnej komisie pre veľké priehrady 
(International Commission on Large Dams, ICOLD). ICOLD definuje veľké priehrady ako 
priehrady s výškou 15 m alebo viac od základu. Priehrady, ktoré sú vysoké v rozmedzí 5 až 15 
m a majú objem viac než 3 milióny m3 sú tiež klasifikované ako veľké priehrady. 

• Závody na spracovanie koží, ktorých spracovateľská kapacita prekračuje 12 ton hotových 
výrobkov denne. 

• Zariadenia na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s viac než: 40 000 kusov hydiny; 2 000 
kusov produkčných ošípaných (nad 30 kg) ; alebo 750 kusov prasníc. 

• Projekty, ktorých realizácia sa plánuje v citlivých lokalitách, alebo ktoré budú mať 
pravdepodobne citeľný vplyv na takéto lokality, aj keď sa kategória daného projektu nie je 
uvedená vyššie v tomto zozname. Takéto citlivé lokality zahŕňajú národné parky a iné 
chránené oblasti stanovené národným a medzinárodným právom a iné citlivé lokality 
medzinárodnej, národnej alebo regionálnej dôležitosti, ako sú mokriny, lesy s vysokou 
hodnotou biodiverzity, oblasti archeologického alebo kultúrneho významu a oblasti dôležité 
pre domorodé obyvateľstvo alebo iné zraniteľné skupiny. 

 
Projekty úrovne „B“ 
Všetky projekty „na zelenej lúke“ alebo významné rozširovacie projekty nezahrnuté do zoznamu 
projektov úrovne „A“ sú predmetom ekologickej integrovanej analýzy (EIA) za predpokladu, že 
lokalita, rozsah alebo iné charakteristiky projektu alebo charakteristiky potenciálnych ekologických 
vplyvov nevyžadujú vykonanie EIA úrovne „A“. 
 
Projekty úrovne „C“ 
Projekty, ktoré nevyžadujú posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) úrovne „A“ ani ekologickú 

analýzu úrovne „B“ sú klasifikované screeningom do kategorie „C“. Bez ohľadu na kategorizáciu „A“, 
„B“ alebo „C“ ekologického posudzovania môžu projekty vyžadovať ekologický audit. 
 
KONZULTOVANIE S VEREJNOSŤOU 
 
EBOR sa od svojho založenia snaží podporovať ekologicky zdravý a trvalo udržateľný rozvoj. Banka je 
vo všetkých projektoch zaviazaná poskytovať informácie v rámci požiadaviek svojej politiky 

informovania verejnosti a ekologickej politiky. Konkrétne pre významné projekty „na zelenej lúke“ a 
projekty zahŕňajúce významné rozširovanie alebo transformáciu – konverziu je banka zaviazaná 
vykonávať zmysluplné konzultácie. Banka hľadá nové spôsoby, ako zväčšiť množstvo ekologických 
informácií poskytovaných zainteresovaným stranám počas realizácie a monitorovania projektov. 
Konzultovanie s verejnosťou a poskytovanie informácií je zodpovednosťou hlavného sponzora 
projektu, pričom bude bankou preskúmavané v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z jej politiky. 
Pracovníci banky budú kde je to vhodné, poskytovať návody sponzorom projektov ohľadom 
požiadaviek banky. 
 
Všeobecné požiadavky 
Mnohé z krajín, v ktorých EBOR pôsobí, už vypracovali alebo vypracovávajú predpisy a postupy pre 
konzultovanie s verejnosťou a poskytovanie informácií. Sponzori projektov musia minimálne 
zabezpečiť, aby boli splnené všetky takéto národné požiadavky na konzultovanie s verejnosťou a 
požiadavky EBOR uvedené nižšie. Princíp prispôsobovania požiadaviek potrebám projektov: 
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Požiadavky sa môžu zvýšiť počas due diligence, ak ekologické preskúmavanie preukáže potrebu 
zvýšeného informovania alebo komunikácie. 

Rôznorodosť realizačných metód a nástrojov: EBOR nemá konkrétne požiadavky na verejné 
pojednávania, no podporuje vypracovávanie vhodných spôsobov zmysluplnej konzultácie, v závislosti 
na cieľoch konzultácie, kultúrnych normách lokality projektu a správnej medzinárodnej praxi. Medzi 
použiteľné mechanizmy konzultácií patria technické stretnutia s odborníkmi, stretnutia s vodcami 
komunít, verejné stretnutia, informovanie cez tlač alebo iné médiá, poskytovanie informácií cez 
internetové stránky alebo knižnice a korešpondencia. 

V súlade s politikou informovania verejnosti, pre každý projekt banka vydá Sumárny 
projektový dokument (Project Summary Document, PSD) s ekologickou prílohou na svojich 
internetových stránkach. Pre projekty vo verejnom sektore bude Sumárny projektový dokument 
vydaný vo vhodnom štádiu po počiatočnom preskúmaní manažmentom, no najneskôr 60 dní pred 
posudzovaním správnou radou. Pre projekty v súkromnom sektore bude Sumárny projektový 
dokument vydaný najneskôr 30 dní pred posudzovaním správnou radou. Akékoľvek nerešpektovanie 
alebo výnimky z informovania (napr. v prípade transakcií na kapitálových trhoch) musí schváliť 
manažment banky a musia sa nahlásiť výkonnému výboru a správnej rade. 

 
Požiadavky na projekty kategórie A 

EBOR definuje projekty „kategórie A“ ako tie, u ktorých je potenciálne rôznorodý a významný 
vplyv na životné prostredie, ktorý nie je možné ihneď identifikovať a kvantifikovať, a pre ktoré nie je 
možné ihneď predpísať nápravné opatrenia. V prípade všetkých projektov „kategórie A“ musí 
sponzor projektu pripraviť posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), pričom požiadavky na 
konzultovanie sú zabudované do každého štádia EIA. Banka bude vyhodnocovať programy konzultácií 
s verejnosťou z hľadiska ich adekvátnosti a na základe toho vyrozumie sponzorov, ak ich programy 
nebudú spĺňať požiadavky banky. 

Oznámenie: Ak nedošlo k žiadnemu predchádzajúcemu oznámeniu, v prípade projektov 
úrovne „A“ bude sponzor projektu musieť poskytnúť potenciálne dotknutej verejnosti a 
zainteresovaným mimovládnym organizáciám (v ďalšom nazývaných „dotknutou verejnosťou“) 
informácie o povahe projektu, pre ktorý sa žiada financovanie od EBOR. Spôsob, akým bude toto 
oznámenie uskutočnené, bude závisieť od miestnej politickej, právnej a kultúrnej praxe. 
  Stanovenie rozsahu: Pomocou procesu stanovenia rozsahu musí sponzor zabezpečiť 
identifikáciu všetkých kľúčových problémov, najmä konzultovaním s dotknutou verejnosťou ohľadom 
projektu a braním jej pripomienok do úvahy. 

Tento proces stanovovania rozsahu musí zahŕňať kontakt sponzora projektu so zástupcami 
dotknutej verejnosti, vládnymi agentúrami, miestnymi úradmi a ďalšími organizáciami. Ako súčasť 
procesu stanovovania rozsahu sa od sponzora požaduje pripraviť návrh Plánu konzultovania a 
informovania verejnosti (Public Consultation and Disclosure Plan, PCDP), opisujúci verejnosti, ktorá 
môže byť dotknutá projektom, spôsob fungovania komunikácie cez proces posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (EIA) a to, aké informácie budú poskytované v príslušných jazykoch a akými 
prostriedkami (napr. internetovými stránkami, knižnicami, atď.). Verejnosť by mala byť schopná 
predkladať pripomienky a odporúčania ohľadom Plánu konzultovania a informovania verejnosti ako 
aj iných dokumentov pre stanovenie rozsahu. EBOR prispeje k návrhu Plánu konzultovania a 
informovania verejnosti tam, kde to bude požadované, a zabezpečí, aby konečný plán spĺňal 
požiadavky banky. 

Informovanie o EIA: Sponzori projektu musia umožniť verejný prístup k EIA za účelom 
pripomienkovania v strategických lokalitách, vrátane miesta projektu alebo jeho blízkosti, a tam, kde 
je to dôležité, v hlavnom meste alebo v iných významných mestách. Dokumenty EIA, vrátane sumára, 
musia byť k dispozícii v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre väčšinu ľudí dotknutých navrhovaným 
projektom. Môžu tiež existovať iné nástroje používané počas informovania, ako sú dokumenty 
obsahujúce fakty týkajúce sa problémov, pripravené za účelom zlepšenia chápania problémov v EIA. 
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Na základe posúdenia, prípad od prípadu, bude EBOR informovať sponzorov projektov ohľadom 
dokumentu alebo skupiny dokumentov, ktoré tvoria EIA podľa požiadaviek EBOR. V niektorých 
prípadoch to bude znamenať, že sponzor bude musieť vydať dodatočný materiál k dokumentu 
nazvanému „EIA“, a v iných prípadoch môžu existovať informácie nepodstatné pre EIA, ktoré nemusí 
byť potrebné prekladať. EBOR dôrazne nabáda sponzorov projektov, aby umiestňovali EIA na 
internetové stránky, aby zlepšili prístup verejnosti k týmto dokumentom. Internetové stránky banky 
budú v takomto prípade uvádzať, ako nájsť EIA na internetových stránkach sponzora, a budú 
poskytovať prepojenie na internetové stránky sponzora. 

Poskytovanie informácií EBOR: Po poskytnutí dokumentov verejnosti na miestach 
dohodnutých bankou, musí byť EIA poskytnuté Centru banky pre informovanie verejnosti (Public 
Information Centre, PIC) v Londýne a musí byť dané k dispozícii miestnej kancelárii EBOR (EBRD 
Resident Office) v príslušnej krajine/-ách projektu. Kópia EIA musí byť poskytnutá správnej rade a 
oznámenie o dostupnosti dokumentu v Centre banky pre informovanie verejnosti a miestnej 
kancelárii sa zverejní na internetových stránkach banky na adrese: www.ebrd.com. Toto oznámenie 
sa vykonáva bez schvaľovania bankou. 

Načasovanie informovania: V prípade projektov v súkromnom sektore uplynie od dátumu 
poskytnutia EIA správnej rade EBOR do dátumu jeho posúdenia radou minimálne 60 dní. V prípade 
projektov vo verejnom sektore bude toto obdobie minimálne 120 dní. V praxi budú možno bankou 
vyžadované dlhšie lehoty na informovanie bankou v prípade komplexnejších projektov. Vo všetkých 
prípadoch sa od sponzorov projektov bude požadovať ponechávať dokumentáciu týkajúcu sa EIA k 
dispozícii verejnosti počas obdobia účasti banky na projekte alebo aspoň až do dokončenia projektu. 
Obdobie konzultácií sa začne prijatím EIA bankou za účelom informovania v Centre banky pre 
informovanie verejnosti za predpokladu, že dokumenty už boli vydané v regióne. 

Pripomienky verejnosti k EIA: Po ukončení obdobia pripomienkovania verejnosťou sponzor 
projektu bude musieť poskytnúť informácie pripomienkujúcim a dotknutej verejnosti o tom, ako boli 
ich pripomienky zohľadnené. 

Ekologickí pracovníci EBOR zosumarizujú pripomienky verejnosti dané do pozornosti banky 
spolu so správou o konzultovaní s verejnosťou od sponzora projektu a zahrnú tento sumár do 
preskúmania projektu manažmentom a správnou radou. Pri posudzovaní toho, či projekt schváliť, 
bude správna rada brať do úvahy pripomienky a názory vyjadrené konzultovanými osobami a spôsob, 
akým sponzori projektov riešia tieto problémy. Bude zvažovať rozsah, do ktorého sponzor zohľadnil 
požiadavky banky na konzultovanie s verejnosťou. 

Medzinárodné konvencie: Pre projekty zahŕňajúce cezhraničnej dopady, musí v plánovacom 
procese byť brané do úvahy a v princípe dodržiavané oznámenie a konzultačné smernice uvedené v 
pracovných dokumentoch Konvencie UNECE o EIA v cezhraničnom kontexte. Pracovníci banky 
zosumarizujú to, ako boli tieto smernice dodržané, pre manažment, správnu radu a tiež pre sumárny 
projektový dokument. EBOR môže, podľa okolností, poskytnúť návod a pomôcť sponzorom projektov 
v tomto a v ďalších štádiách procesu konzultovania s verejnosťou, uznávajúc, že záväzky vyplývajúce 
z konvencie platia medzi vládami, so zámerom nájisť praktické riešenia pre realizáciu týchto 
princípov, najmä v prípade projektov v krajinách, ktoré nie sú účastníkmi tejto konvencie. 

Pre všetky projekty zahŕňajúce posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa 
požiadaviek banky sa banka bude riadiť princípmi Konvencie UNECE o prístupe k informáciám, účasti 
verejnosti na rozhodovaní a prístupe k právu v ekologických záležitostiach tak, ako sa zaviazala vo 
svojej politike informovanie verejnosti EBOR. 
 
Požiadavky na projekty kategórie B 
V prípade projektov úrovne „B“ budú musieť byť dodržané minimálne národné požiadavky na 
konzultovanie s verejnosťou. Okrem toho sponzor projektu musí upovedomiť dotknutú verejnosť o 
dôležitých ekologických otázkach spojených s projektom a zosumarizovať zmierňovacie opatrenia, 
akčné plány a ďalšie dohodnuté iniciatívy v príslušnom jazyku. Tento sumár sa musí vydať miestne do 
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času konečného preskúmania projektu manažmentom, pred jeho posúdením správnou radou. 
Pracovníci banky podajú správu manažmentu a správnej rade o stave takýchto požiadaviek. Pripravia 
sa návody pre sponzorov projektov. 
 
Požiadavky na projekty kategórie C 

Požiadavky na poskytovanie informácií v prípade projektov kategórie „C“ sú stanovované na 
báze „prípad od prípadu“, v závislosti na účasti banky na projekte, dôležitých problémoch a úrovni 
záujmu verejnosti. 
 
Výnimky z požiadaviek na projekty v súkromnom sektore 

Za normálnych okolností musia byť výsledky konzultovania s verejnosťou k dispozícii pre 
banku pred záverečným preskúmaním projektu manažmentom. Vo výnimočných prípadoch správna 
rada môže schváliť výnimky z požiadaviek na konzultovanie s verejnosťou stanovených v tejto 
prílohe, ak správna rada dôjde k presvedčeniu, že ekologické požiadavky banky boli v ostatných 
aspektoch splnené. V takýchto prípadoch musí dokumentácia správnej rady zahŕňať odôvodnenie 
akýchkoľvek výnimiek z požiadaviek banky. Za normálnych okolností nebude právna dokumentácia 
projektu podpísaná, až kým sa nedokončí potrebné konzultovanie s verejnosťou; ak z dôvodu povahy 
investície banky nie je takáto podmienenosť vhodná (napr. v prípade transakcií na kapitálových 
trhoch alebo cenovo citlivých transakcií) právne dokumenty musia špecifikovať, v ktorom momente 
bude konzultovanie požadované. 
 
Predkladanie správ 

Pre všetky kategórie projektov, v prípade ktorých boli vznesené významné ekologické otázky, 
alebo o ktoré sa osobitne zaujíma dotknutá verejnosť, bude EBOR nabádať alebo vyžadovať od 
sponzorov projektov zaviazať sa k priebežným informačným a komunikačným programom. Banka 
môže napríklad požadovať, aby výsledky priebežného ekologického monitoringu boli k dispozícii pre 
verejnosť. 

V prípade všetkých projektov budú ekologické problémy zosumarizované v sumárnom 
projektovom dokumente banky, ktorý sa zverejňuje na internetových stránkach banky a je k dispozícii 
vo vytlačenej forme pred zasadaním správnej rady, v súlade s politikou informovania verejnosti EBOR. 

V rámci požiadaviek na ročné predkladanie ekologických správ banke bude od sponzorov 
projektov požadované, aby poskytovali sumáre ekologického stavu a realizácie ekologických 
požiadaviek na projekty za účelom ich zverejnenia na internetových stránkach banky, ako príloh k 
sumárnym projektovým dokumentom daných projektov. 

V prípade projektov úrovne „A“ bude banka požadovať od sponzorov projektov, aby dávali 
ročné ekologické správy k dispozícii dotknutej verejnosti 
 
ZÁVER 
 

Mnohé z krajín, v ktorých EBOR pôsobí, už vypracovali alebo vypracovávajú predpisy a 
postupy pre konzultovanie s verejnosťou a poskytovanie informácií. Sponzori projektov musia 
minimálne zabezpečiť, aby boli splnené všetky takéto národné požiadavky na konzultovanie s 
verejnosťou a požiadavky EBOR. 

Cieľom predloženej práce bolo objasniť ako sa životnému prostrediu venujú v podmienkach 
EBOR a ako sa ho snažia chrániť. Súčasný stav životného prostredia núti banky neustále zdokonaľovať 
postupy na správne riadenie environmentálneho rizika.  
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