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AFGØRELSE NR. 21-2021  

OM GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL 

REVISIONSRETTENS FORRETNINGSORDEN 

REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 13, 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 285-287, 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig 
artikel 106a, stk. 1, og 

under henvisning til Revisionsrettens forretningsorden vedtaget den 11. marts 2010 og senest 
ændret ved afgørelse nr. 19-2020 af 14. december 2020, særlig artikel 34 - 

 

V E D T A G E T  D E N N E  A F G Ø R E L S E :  
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AFSNIT I - REVISIONSRETTENS ORGANISATION 

KAPITEL I 

MEDLEMMERNE 

AFDELING 1 

MEDLEMMERNES RET TIL AT MODTAGE OG PLIGT TIL AT VIDEREGIVE OPLYSNINGER 

(Forretningsordenens artikel 1) 

Artikel 1 

1. Hvert medlem har ret til at få indsigt i alt disponibelt materiale om institutionens 
aktivitetsområder. 

2. Alle oplysninger, som et medlem modtager, og som ikke kun vedrører det område, han/hun 
i henhold til artikel 10 og 11 i Revisionsrettens forretningsorden er ansvarlig for, skal 
videregives til det andet medlem/de andre medlemmer, som er ansvarligt/ansvarlige for 
de opgaver, som oplysningerne kan have relevans for. 

3. Alle oplysninger, som et medlem modtager, og som er af almen interesse eller særlig 
væsentlige for Revisionsretten, skal, uanset om de vedrører vedkommendes eget 
ansvarsområde, videregives til samtlige medlemmer. 

4. Når oplysninger meddeles og bringes til medlemmernes kendskab, jf. stk. 1 og 2, må dette 
kun ske med henblik på intern brug i Revisionsretten. Det medlem/de medlemmer, der er 
ansvarligt/ansvarlige for de pågældende opgaver, er til enhver tid ansvarligt/ansvarlige for 
behandlingen af disse oplysninger såvel over for afdelingerne som over for Revisionsretten. 

5. Uden at formandens beføjelser med hensyn til forbindelserne udadtil herved indskrænkes, 
kan medlemmerne informere tredjemand om og fremsætte bemærkninger til oplysninger, 
beretninger, udtalelser og bemærkninger, som Revisionsretten har besluttet at gøre 
offentligt tilgængelige i henhold til artikel 29 i forretningsordenen (og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil) eller ved anden særlig afgørelse. Der kan ikke 
fremsættes bemærkninger om oplysninger, medlemmerne har kendskab til i kraft af deres 
hverv, og som i princippet er fortrolige. 

6. Oplysninger, beretninger, udtalelser og bemærkninger, som Revisionsretten ikke har 
besluttet at gøre offentligt tilgængelige, skal betragtes som fortrolige og kan kun meddeles 
tredjemand efter en af de særlige procedurer, som Revisionsretten har fastlagt, eller med 
Revisionsrettens godkendelse. 
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Artikel 2 

Det medlem, der er ordfører, sender en kopi, eventuelt elektronisk, af al korrespondance mellem 
Revisionsretten og de reviderede tjenester i en medlemsstat og det berørte nationale 
revisionsorgan til det medlem, som er statsborger i den pågældende medlemsstat. 

Artikel 3 

Før medlemmer udtaler sig til medierne i en anden medlemsstat end den, de er statsborger i, kan 
de rådføre sig med det medlem, som er statsborger i den pågældende medlemsstat. 

Artikel 4 

Alle breve, der har at gøre med Revisionsrettens virksomhed, og som er stilet til et medlem, skal 
registreres i den centrale posttjenestes officielle registreringsapplikation, så de sædvanlige 
procedurer for omdeling og opbevaring af post, institutionen modtager, kan anvendes. 

AFDELING 2 

MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER OG UDØVELSEN AF DERES HVERV 

(Forretningsordenens artikel 3) 

Artikel 5 

Medlemmernes etiske forpligtelser i henhold til artikel 286 i TEUF er beskrevet i en 
adfærdskodeks for Revisionsrettens medlemmer og tidligere medlemmer, der er knyttet som 
bilag til denne afgørelse. 

Artikel 6 

1. Medlemmer skal deltage i alle møder i Revisionsretten, i afdelingerne og i de udvalg, de er 
tilknyttet. 

2. Det medlem, der fører forsædet, registrerer med støtte fra de relevante tjenester 
medlemmernes tilstedeværelse og fravær. Efter behørigt begrundet skriftlig anmodning 
registreres fraværende medlemmer som fritaget. Mødeformanden fremsender efter hvert 
møde disse oplysninger sammen med eventuelle støttedokumenter til Revisionsrettens 
Sekretariat, som fører en tilstedeværelsesliste. 

3. Mødeformanden kan fritage medlemmer fra at deltage i et møde nævnt i stk. 1 af følgende 
grunde: 

- sygdom 

- tungtvejende familiemæssige omstændigheder 

- forventet nedkomst, barselsorlov eller fædreorlov 
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- force majeure 

- fra afdelings- og udvalgsmøder grundet tilstedeværelse andetsteds i forbindelse med 
officiel tjenesterejse 

- i særlige tilfælde fra Revisionsrettens møder grundet tilstedeværelse andetsteds i 
forbindelse med officiel tjenesterejse. 

I tilfælde af tvivl eller uenighed kan mødeformanden henvise sagen til formanden, som 
træffer endelig afgørelse. 

Artikel 7 

1. På forslag af formanden knytter Revisionsretten medlemmerne til afdelinger og/eller 
udvalg og overdrager de enkelte medlemmer særlige ansvarsområder, herunder ansvaret 
for: 

a) koordinering af aktiviteterne vedrørende institutionelle forbindelser 

b) koordinering af opgaverne i forbindelse med årsberetningen 

c) sikring af kvalitetskontrollen af revisionen. 

2. Det ansvar, der påhviler medlemmet med ansvar for årsberetningen, omfatter sikring af 
overensstemmelse med og overholdelse af Revisionsrettens revisionsmetode i forbindelse 
med den revision, der ligger til grund for revisionserklæringen. 

AFDELING 3 

AFSKEDIGELSE 

(Forretningsordenens artikel 4) 

Artikel 8 

De møder, der afholdes inden for rammerne af den procedure, der er fastsat i 
forretningsordenens artikel 4, er lukkede møder, jf. artikel 49 i disse 
gennemførelsesbestemmelser. 

Det berørte medlem kan udtrykke sig på det officielle sprog, han/hun måtte ønske. 
Revisionsretten sørger for tolkning til dette sprog. Revisionsretten beslutter i det enkelte tilfælde 
ved flertal blandt Revisionsrettens medlemmer, om der skal simultantolkes til andre officielle 
sprog. 

Det berørte medlem har mulighed for at lade sig ledsage af en rådgiver, som han/hun selv vælger. 
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AFDELING 4 

STEDFORTRÆDER FOR ET MEDLEM 

(Forretningsordenens artikel 6) 

Artikel 9 

1. Ved et medlems fravær eller forfald varetages hans/hendes funktioner midlertidigt af et 
(eller flere) stedfortrædende medlem(mer). 

Ved fravær af mindre end en måneds varighed udpeger det medlem, der har fået forfald, 
selv et (eller flere) stedfortrædende medlem(mer). Er det ikke praktisk muligt for det 
medlem, der har fået forfald, at udpege en (eller flere) stedfortræder(e), udpeger 
Revisionsretten en (eller flere) stedfortræder(e) for det pågældende medlem. 

Ved fravær af en måneds varighed eller derover udpeger Revisionsretten et (eller flere) 
stedfortrædende medlem(mer). 

Formanden skal snarest muligt underrettes, hvis et medlem i længere tid er fraværende 
eller har forfald. 

2. Generalsekretæren underretter de øvrige medlemmer om de foranstaltninger, der er 
truffet for at udpege en stedfortræder for det medlem, der er fraværende eller har fået 
forfald. 

AFDELING 5 

VALG AF FORMAND 

(Forretningsordenens artikel 7) 

Artikel 10 

1. Inden for de frister, der er fastsat i forretningsordenens artikel 7, stk. 1, tilrettelægger den 
afgående formand eller den fungerende formand valg af ny formand. 

2. Kandiderer formanden eller den fungerende formand imidlertid selv til formandsposten, 
tilrettelægges valget af det medlem blandt de ikkekandiderende, som har forrang i henhold 
til forretningsordenens artikel 5. 

3. Kun kandidaturer, der er meddelt de øvrige medlemmer et fuldt døgn, inden afstemningen 
påbegyndes, tages i betragtning. Der kan kun stemmes på medlemmer, der har anmeldt 
deres kandidatur. 

4. Den kandidat, der ved første afstemning opnår et flertal på to tredjedele af 
Revisionsrettens medlemmers stemmer, er valgt til formand. Opnår ingen af kandidaterne 
dette flertal, foretages der omgående en ny afstemning, og den kandidat, som opnår 
absolut flertal, er valgt. 
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5. Opnår ingen af kandidaterne absolut flertal ved anden afstemning, afbrydes 
valghandlingen i et tidsrum, som fastsættes umiddelbart af Revisionsretten. I dette tidsrum 
kan der anmeldes nye kandidaturer. Disse nye kandidaturer skal være meddelt de øvrige 
medlemmer et fuldt døgn, inden valghandlingen genoptages. De kandidaturer, der var 
anmeldt til første afstemning, opretholdes, medmindre det inden for samme frist meddeles 
de øvrige medlemmer, at de er trukket tilbage. Ved udløbet af det fastsatte tidsrum 
afholdes der en første afstemning og eventuelt en anden eller tredje afstemning efter den 
procedure, der er fastlagt i stk. 4. 

6. Er en fjerde afstemning nødvendig, tages kun de to kandidater, der har opnået flest 
stemmer ved tredje afstemning, i betragtning. Såfremt tre kandidater eller flere alle har 
opnået dette højeste antal stemmer, går de to medlemmer, der har forrang i henhold til 
forretningsordenens artikel 5, videre til fjerde afstemning. Viser resultatet af tredje 
afstemning, at to eller flere medlemmer deler andenpladsen, går den kandidat, der har 
forrang i henhold til forretningsordenens artikel 5, videre til fjerde afstemning. Efter denne 
fjerde afstemning er den kandidat, som har opnået simpelt flertal, valgt. Ved stemmelighed 
er det medlem valgt, som har forrang i henhold til forretningsordenens artikel 5. 

AFDELING 6 

FORBINDELSERNE UDADTIL 

(Forretningsordenens artikel 9, stk. 1, litra b) og e)) 

Artikel 11 

Dokumenter, der udtrykker Revisionsrettens stillingtagen på møderne i kontaktkomitéen for 
formændene og kontaktpersonerne for de overordnede revisionsorganer i Den Europæiske 
Unions medlemsstater, på EUROSAI- og INTOSAI-møderne eller på andre møder af samme type, 
skal behandles i Administrationsudvalget, inden de forelægges kollegiet. 

Artikel 12 

Formanden bistås af medlemmet med ansvar for kvalitetskontrol af revisionen i forbindelse med 
Revisionsrettens repræsentation i internationale faglige standardiseringsorganer og af 
medlemmet med ansvar for institutionelle forbindelser i forbindelse med Revisionsrettens 
aktiviteter vedrørende institutionelle forbindelser. 

KAPITEL II 

AFDELINGERNE 

(Forretningsordenens artikel 10 og 11) 

Artikel 13 

Der oprettes hermed fem afdelinger: Hver afdeling er sammensat af mindst fem medlemmer, 
som Revisionsretten tilknytter afdelingen på forslag af formanden, som fastsat i artikel 7, stk. 1. 
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Artikel 14 

1. Afdelingerne får tildelt opgaver i Revisionsrettens arbejdsprogram for at sikre, at hver 
afdeling har sammenhængende grupper af opgaver, der afspejler dens erfaring, viden og 
kompetencer. 

2. I overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 31, 
skal udkast til opgaveplaner, udkast til beretninger og udkast til udtalelser forelægges en 
afdeling af et medlem, som er ordfører. 

3. I Revisionsrettens arbejdsprogram udpeges der for hver opgave ordførere på rets- eller, alt 
efter omstændighederne, afdelingsniveau, og ordførerne kan rapportere til en anden 
afdeling end den, de er tilknyttet. 

4. På forslag af ét af sine medlemmer kan afdelingen ved flertalsafgørelse beslutte, om 
dokumenter skal forelægges Revisionsretten i overensstemmelse med 
forretningsordenens artikel 11, stk. 2. 

Artikel 15 

1. Afdelingsformanden vælges med et flertal af afdelingens medlemmer for en toårig periode, 
som kan forlænges. 

2. Der kan kun stemmes på medlemmer, der har anmeldt deres kandidatur. Den kandidat, der 
ved første afstemning opnår absolut flertal af afdelingens medlemmers stemmer, er valgt 
til afdelingsformand. Opnår ingen af kandidaterne dette flertal, går kun de to kandidater, 
der har opnået flest stemmer ved første afstemning, videre til anden afstemning. Ved 
stemmelighed efter første afstemning går de to medlemmer, der har forrang i henhold til 
forretningsordenens artikel 5, videre til anden afstemning. Den kandidat, der ved anden 
afstemning opnår et flertal af stemmerne, er valgt til afdelingsformand. Ved stemmelighed 
efter anden afstemning er det medlem valgt, som har forrang i henhold til 
forretningsordenens artikel 5. 

Artikel 16 

Afdelingsformanden koordinerer afdelingens opgaver og sørger for, at den fungerer 
tilfredsstillende og effektivt. Han/hun iværksætter og koordinerer afdelingens arbejde og 
varetager navnlig følgende opgaver: 

- indkaldelse til og førelse af forsædet under afdelingens møder 

- forberedelse af afdelingens beslutninger 

- sikring af, at afdelingens beslutninger gennemføres 

- udarbejdelse af bidrag til Revisionsrettens arbejdsprogram 

- fordeling af revisionsopgaverne mellem afdelingens medlemmer 
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- fremsættelse af forslag om fordeling af de menneskelige og budgetmæssige 
ressourcer under hensyntagen til de forskellige opgaver, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet 

- overvågning af tilsynet med gennemførelsen af de opgaver, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet 

- repræsentation af afdelingen i andre instanser. 

Afdelingsformanden kan tildeles revisionsopgaver. 

Artikel 17 

Funktionen som stedfortræder for afdelingsformanden varetages af det medlem, der har forrang 
i henhold til forretningsordenens artikel 5. 

Artikel 18 

Afdelingerne samarbejder indbyrdes. 

KAPITEL III 

UDVALGENE 

(Forretningsordenens artikel 12) 

AFDELING 1 

ADMINISTRATIONSUDVALGET 

Artikel 19 

1. Administrationsudvalget er sammensat af Revisionsrettens formand, 
afdelingsformændene, medlemmet med ansvar for institutionelle forbindelser og 
medlemmet med ansvar for kvalitetskontrol af revisionen. Medlemmet med ansvar for 
årsberetningen rapporterer til Administrationsudvalget om, hvordan arbejdet med 
årsberetningen skrider frem, og om alle relevante ressourcerelaterede spørgsmål. 

2. Generalsekretæren deltager i møderne i Administrationsudvalget, men uden at have 
stemmeret. 

3. Hver afdeling udpeger en suppleant, som deltager i Administrationsudvalgets møder i 
tilfælde af afdelingsformandens fravær eller forfald. 

4. Udvalget for kvalitetskontrol af revisionen udpeger en suppleant, som deltager i 
Administrationsudvalgets møder, når medlemmet med ansvar for kvalitetskontrol af 
revisionen er fraværende eller har forfald. 
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5. Hvis generalsekretæren er fraværende eller har forfald, deltager en suppleant i møderne. 

Artikel 20 

Medmindre andet er fastsat i disse gennemførelsesbestemmelser, gælder bestemmelserne i 
artikel 49 og 51-56 for Administrationsudvalgets møder. 

Artikel 21 

1. Revisionsrettens formand varetager formandskabet for Administrationsudvalget. 
Formandens stedfortræder vælges blandt dem af Revisionsrettens medlemmer, der har 
sæde i Administrationsudvalget, i overensstemmelse med reglerne om forrang, jf. 
forretningsordenens artikel 5. 

2. Revisionsrettens formand iværksætter og koordinerer udvalgets arbejde. 

Artikel 22 

1. Administrationsudvalget er ansvarligt for alle administrative spørgsmål, som 
Revisionsretten skal tage stilling til, med undtagelse af spørgsmål, som hører under 
Revisionsretten i dens egenskab af ansættelsesmyndighed (vedtægtens artikel 2) og 
myndighed, der kan indgå ansættelseskontrakter (artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de 
øvrige ansatte i Fællesskaberne), herunder: 

a) tildelingen af de bevillinger til tjenesterejser, Revisionsretten har godkendt i 
budgettet 

b) fordelingen af stillinger i overensstemmelse med de rammer, Revisionsretten har 
fastlagt 

c) vedtagelsen af den retningsgivende plan for videreuddannelse og det årlige 
uddannelsesprogram i overensstemmelse med de rammer, der er fastlagt i strategien 
for menneskelige ressourcer 

d) vedtagelsen af ændringer af gældende afgørelser om administrative politikker 

e) ændring af strukturen for intern kontrol 

f) den permanente/midlertidige placering af tjenester i Revisionsrettens bygninger 

g) ændring af de årlige bidrag til de forskellige organisationer, som Revisionsretten 
deltager i, når der ikke er tale om principspørgsmål. 

2. Administrationsudvalget kan udøve de beføjelser, som ansættelsesmyndigheden i 
overensstemmelse med en særlig afgørelse tillægger det. 

3. Administrationsudvalget er også ansvarligt for alle spørgsmål vedrørende forvaltning af 
informationsteknologi og vidensstyring. 
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4. Administrationsudvalget er endvidere ansvarligt for at vedtage beslutninger om fagetiske 
spørgsmål vedrørende de ansatte. 

5. Medlemmet med ansvar for institutionelle forbindelser oplyser Administrationsudvalget 
om alle forhold, der vedrører hans/hendes ansvarsområder. 

6. Generalsekretæren kan indbringe administrative spørgsmål af enhver art for 
Administrationsudvalget. 

Artikel 23 

1. Administrationsudvalget forbereder - eventuelt på basis af bidrag fra afdelingerne og 
generalsekretæren - Revisionsrettens afgørelser, når der er tale om spørgsmål af politisk, 
principiel eller strategisk betydning, herunder: 

a) Revisionsrettens overordnede strategi 

b) Revisionsrettens arbejdsprogram 

c) Revisionsrettens interne og eksterne kommunikation og dens forbindelser med 
interessenter 

d) budgettet og regnskabet 

e) den årlige aktivitetsrapport 

f) nye administrative procedurer 

g) ændringer af forretningsordenen og gennemførelsesbestemmelserne hertil. 

2. Administrationsudvalget fører tilsyn med gennemførelsen og evaluerer effekten af de 
dokumenter, der er nævnt i stk. 1. Administrationsudvalget kan også foreslå, at 
Revisionsrettens overordnede strategi og arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra a) og b), 
ajourføres. 

3. Administrationsudvalget er ansvarligt for at forberede andre ikke-revisionsrelaterede 
dokumenter til vedtagelse af Revisionsretten. Revisionsretten beslutter i hvert enkelt 
tilfælde og på forslag af formanden, hvilke dokumenter udvalget skal tildeles. 

Artikel 24 

Administrationsudvalget mødes efter indkaldelse fra formanden; indkaldelsen sendes til 
udvalgets medlemmer senest fem arbejdsdage før den fastsatte mødedag. Der sendes en kopi af 
indkaldelsen til alle Revisionsrettens medlemmer. 

Artikel 25 

Administrationsudvalget er beslutningsdygtigt, når to tredjedele af medlemmerne er til stede. 
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Artikel 26 

1. Alle Revisionsrettens medlemmer kan deltage i Administrationsudvalgets møder. 

2. Ordførerne kan bistås af en eller flere medarbejdere ved behandlingen af et dokument, 
som de er ansvarlige for. 

3. Øvrige ansatte i Revisionsretten kan deltage i Administrationsudvalget møder, såfremt 
udvalgets medlemmer mener, at det er nødvendigt. 

Artikel 27 

1. Beslutninger vedtages med et flertal af de medlemmer, der har sæde i 
Administrationsudvalget. I tilfælde af stemmelighed har formanden eller dennes 
stedfortræder (jf. artikel 21, stk. 1) den udslagsgivende stemme. 

2. Ethvert medlem, som forelægger et dokument for Administrationsudvalget, har stemmeret 
i forbindelse med behandlingen af det pågældende dokument, selv om den pågældende 
ikke er medlem af udvalget. 

3. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 27 finder bestemmelserne i disse 
gennemførelsesbestemmelsers artikel 67 og 68 anvendelse på Administrationsudvalget. 

Artikel 28 

I forbindelse med spørgsmål, der vedrører den daglige administration, kan 
Administrationsudvalget på forslag af et af sine medlemmer og med et flertal af medlemmernes 
stemmer beslutte, at sagen henvises til Revisionsretten. 

Artikel 29 

Dokumenter, der forelægges for Administrationsudvalget, udarbejdes på de sprog, som 
Revisionsretten har besluttet skal anvendes. 

Artikel 30 

Administrationsudvalget bistås af Revisionsrettens Sekretariat og af de tjenester, der er tilknyttet 
Formandens Kontor. 

AFDELING 2 

UDVALGET FOR KVALITETSKONTROL AF REVISIONEN 

Artikel 31 

1. Udvalget for Kvalitetskontrol af Revisionen er sammensat af medlemmet med ansvar for 
kvalitetskontrol af revisionen, der er udvalgets formand, og et medlem fra hver afdeling. 
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2. Medlemmet med ansvar for kvalitetskontrol af revisionen og de øvrige medlemmer af 
udvalget udnævnes af Revisionsretten på forslag af formanden for en periode på tre år, og 
deres mandat kan fornyes én gang. 

3. Alle Revisionsrettens medlemmer kan deltage i møderne i Udvalget for Kvalitetskontrol af 
Revisionen. 

4. Øvrige ansatte i Revisionsretten kan deltage i de møder, der afholdes af Udvalget for 
Kvalitetskontrol af Revisionen, såfremt udvalgets medlemmer mener, at det er nødvendigt. 

Artikel 32 

1. Udvalget er ansvarligt for: 

a) Revisionsrettens revisionsmetode, herunder repræsentation af Revisionsretten i 
internationale faglige standardiseringsorganer 

b) støtte til og udvikling af revisionen, herunder IT-revision 

c) tilsyn med kvalitetsstyringssystemet 

d) uafhængig kvalitetskontrol 

e) kvalitetssikring 

f) udarbejdelse af afgørelser om spørgsmål, som udvalget er ansvarligt for, og 
rapportering til Revisionsretten om sine aktiviteter og spørgsmål vedrørende 
kvalitetsstyring. 

2. Udvalget udfører andre opgaver, der er forenelige med dets ansvar for kvalitetsstyringen. 
Det kan henlede Revisionsrettens opmærksomhed på ethvert forhold med relation til dets 
ansvarsområde, som det mener, Revisionsretten bør informeres om, og om nødvendigt 
foreslå Revisionsretten, hvilken hensigtsmæssig foranstaltning der bør træffes.  

3. Udvalgets formand eller, hvis formanden ikke er til stede, stedfortræderen, koordinerer 
udvalgets arbejde og sørger for, at det fungerer tilfredsstillende og effektivt ved: 

a) at indkalde til og lede møder i udvalget, forberede dets beslutninger og sørge for, at 
de gennemføres 

b) at bidrage til Revisionsrettens arbejdsprogram og udføre udvalgets opgaver 

c) at foreslå fordelingen af opgaver for udvalgets medlemmer og fordelingen af de 
menneskelige og budgetmæssige ressourcer under hensyntagen til de forskellige 
opgaver, der er fastsat i arbejdsprogrammet 

d) at repræsentere Revisionsretten i internationale faglige standardiseringsorganer. 

4. Udvalget mødes efter indkaldelse fra formanden; indkaldelsen sendes til udvalgets 
medlemmer senest fem arbejdsdage før den fastsatte mødedag.  
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5. Bestemmelserne i artikel 46, 49, 51-56, 67 og 68 i disse gennemførelsesbestemmelser 
finder anvendelse på udvalgets møder. 

6. Udvalget støttes af et direktorat, som bistår udvalgsmedlemmerne i varetagelsen af de 
opgaver, de er ansvarlige for, og som i samråd med afdelingsdirektoraterne sikrer, at de 
kontradiktoriske procedurer afvikles på tilfredsstillende vis.  

7. Bestemmelserne i artikel 78 i disse gennemførelsesbestemmelser finder anvendelse på 
direktøren. 

AFDELING 3 

DET ETISKE UDVALG 

Artikel 33 

1. Det Etiske Udvalg er sammensat af tre permanente medlemmer og tre suppleanter. Begge 
grupper af medlemmer omfatter to medlemmer af Revisionsretten og en udefrakommende 
person. 

2. De eksterne medlemmer udvælges på grundlag af deres evner, erfaring og faglige 
kvalifikationer. De skal have udvist en upåklagelig faglig adfærd samt have erfaring fra 
funktioner på højt niveau på europæisk, internationalt eller nationalt plan. 

3. Medlemmerne af udvalget udnævnes af Revisionsretten på forslag af formanden. De 
udnævnes for en periode på tre år, og deres mandat kan fornyes én gang. Medlemmer, der 
trækker sig ud før udløbet af deres mandat, erstattes i den resterende del af mandatet. 

4. Funktionsperioden for de medlemmer, der udnævnes til udvalget i henhold til denne 
afgørelse, fastsættes forskudt. 

Artikel 34 

Det Etiske Udvalgs opgaver og dertil knyttede procedurer fastlægges i adfærdskodeksen for 
Revisionsrettens medlemmer og tidligere medlemmer. 

AFDELING 4 

UDVALGET FOR INTERN REVISION 

Artikel 35 

1. Revisionsrettens interne revisionsfunktion etableres i henhold til charteret for 
Revisionsrettens interne revisionsfunktion. 

2. Revisionsrettens interne revisor aflægger rapport til Udvalget for Intern Revision. 
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Artikel 36 

1. Udvalget for Intern Revision er sammensat af fire medlemmer udpeget af Revisionsretten, 
hvoraf tre er medlemmer af Revisionsretten. Deres mandat løber tre år og roterer på en 
sådan måde, at der hvert år sker udskiftning af det medlem, som har siddet i Udvalget for 
Intern Revision i tre år. Det fjerde medlem er en ekstern ekspert, der udnævnes for tre år. 
Den eksterne eksperts mandat kan fornyes. 

2. Medlemmerne af udvalget vælger en formand, som skal være et medlem af 
Revisionsretten. 

3. Udvalget træder sammen mindst én gang hvert kvartal. Formanden for udvalget indkalder 
til møderne. 

4. Den interne revisor deltager i møderne i Udvalget for Intern Revision. 

Artikel 37 

1. Udvalget for Intern Revision er det rådgivende organ i forbindelse med spørgsmål 
vedrørende den interne revisionsfunktion og fører tilsyn med det interne kontrolmiljø. 

2. Udvalget for Intern Revisions ansvarsområder fastsættes i forretningsordenen for Det 
Interne Revisionsudvalg samt i charteret for Revisionsrettens interne revisionsfunktion. 
Begge dokumenter vedtages af Revisionsretten på forslag af udvalgets formand. 

3. Udvalget for Intern Revision aflægger en årlig aktivitetsrapport til Revisionsretten om: 

a) udvalgets egne aktiviteter 

b) interne revisionsforhold i institutionen på basis af den interne revisors arbejde. 

4. Udvalget for Intern Revision henleder Revisionsrettens opmærksomhed på ethvert forhold 
med relation til den interne revisionsfunktion, som det mener, Revisionsretten bør 
informeres om eller gribe ind over for, og stiller eventuelt forslag til Revisionsretten om 
egnede foranstaltninger. 

KAPITEL IV 

GENERALSEKRETÆREN 

(Forretningsordenens artikel 13) 

Artikel 38 

1. Generalsekretæren udpeges af Revisionsretten ved hemmelig afstemning efter følgende 
procedure: 

a) Hvert medlem har én stemme 

b) Den kandidat, der opnår absolut flertal af medlemmernes stemmer, er valgt 
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c) Bliver ingen af kandidaterne valgt ved første afstemning, udgår de kandidater, der 
ikke har opnået stemmer, og der afholdes omgående en ny afstemning 

d) Bliver ingen af kandidaterne valgt ved anden afstemning, udgår de kandidater, der 
ikke har opnået stemmer, og den eller de kandidater, der har opnået det mindste 
antal stemmer, og der afholdes omgående en ny afstemning 

e) Proceduren for den anden afstemning følges ved de følgende afstemninger 

f) Er resultatet af den femte eller en senere afstemning imidlertid det samme som ved 
den foregående afstemning, suspenderer formanden mødet, inden den følgende 
afstemning afholdes. 

2. Generalsekretæren ansættes ved kontrakt for en periode på seks år. Hans/hendes 
ansættelse er underlagt de regler, der gælder for indgåelse af kontrakter med de ansatte, 
som er omhandlet i artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. 

3. Revisionsretten kan beslutte at forny generalsekretærens udnævnelse for højst 6 år. Denne 
afgørelse vedtages med absolut flertal af Revisionsrettens medlemmer. 

Artikel 39 

1. Generalsekretæren er ansvarlig for Revisionsrettens Sekretariat og udarbejder bl.a. udkast 
til referater af Revisionsrettens møder og opbevarer originalerne af Revisionsrettens akter, 
skrivelser fra formanden, alle Revisionsrettens, afdelingernes og Administrationsudvalgets 
afgørelser og beslutninger samt referater af Revisionsrettens, afdelingernes og 
Administrationsudvalgets møder. Han/hun bistår formanden med at forberede 
Revisionsrettens og Administrationsudvalgets møder og med at sørge for, at de fastlagte 
procedurer følges, og at Revisionsrettens afgørelser gennemføres korrekt. 

2. Generalsekretæren er ansvarlig for Revisionsrettens personaleforvaltning og 
administration, og derudover er han/hun også ansvarlig for budgettet, oversættelse, 
efteruddannelse og IT. 

Artikel 40 

Hvis generalsekretæren får forfald eller er fraværende i kortere tid, udpeger han/hun med 
formandens samtykke en stedfortræder, især med henblik på udarbejdelsen af udkast til 
referater af Revisionsrettens møder. Såfremt generalsekretærens forfald eller fravær er af mere 
end en måneds varighed, eller såfremt generalsekretæren ikke er i stand til at udpege en 
stedfortræder, udpeger Revisionsretten på forslag af formanden en fungerende 
generalsekretær. 
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KAPITEL V 

VARETAGELSEN AF REVISIONSRETTENS OPGAVER 

AFDELING 1 

FULDMAGT 

(Forretningsordenens artikel 14) 

Artikel 41 

Når en domstol eller en administrativ myndighed i en medlemsstat retter henvendelse til 
Revisionsretten og anmoder om bistand i en sag, hvor der er tale om overtrædelse af EU-
lovgivningen, nedsættes der et ad hoc-udvalg bestående af Revisionsrettens formand, af det 
medlem, der er ansvarligt for den pågældende revision, og af det medlem, der er statsborger i 
den berørte medlemsstat, og dette udvalg vurderer, om anmodningen skal imødekommes. 

Artikel 42 

Medmindre andet er fastsat i de interne regler for gennemførelsen af Revisionsrettens budget, 
jf. forretningsordenens artikel 15, kan ethvert medlem give en eller flere tjenestemænd eller 
ansatte, der arbejder med en revisionsopgave, som medlemmet er ansvarligt for, fuldmagt til i 
sit navn og på sit ansvar at underskrive akter, breve, dokumenter og andre tekster, der vedrører 
denne opgave; det gælder dog ikke breve, noter eller andre dokumenter, som er stilet til et 
medlem af en EU-institution eller et EU-organ, til formanden for eller et medlem af et nationalt 
overordnet revisionsorgan eller til en minister, og som kun kan underskrives af et medlem af 
Revisionsretten. 

Udpeges der en stedfortræder, jf. forretningsordenens artikel 6, for det medlem, der har givet 
fuldmagten, forbliver fuldmagten gyldig, medmindre det stedfortrædende medlem træffer 
anden afgørelse. 

AFDELING 2 

ORGANISATIONSSTRUKTUR 

(Forretningsordenens artikel 16) 

Artikel 43 

1. Formanden, afdelingerne, Udvalget for Kvalitetskontrol af Revisionen og 
generalsekretariatet støttes af direktorater. 

2. På forslag af Administrationsudvalget træffer Revisionsretten afgørelse om antallet af 
direktorater. 
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3. Direktoraterne bistår afdelingerne i udførelsen af de opgaver og aktiviteter, der er tildelt 
dem i Revisionsrettens arbejdsprogram. 

4. I hvert direktorat etableres der et ledelsesteam sammensat af direktøren og de ledende 
administratorer. Sammensætningen af hvert enkelt ledelsesteam vedtages af 
Revisionsretten på forslag af Administrationsudvalget. 

5. Ledelsesteamet har det overordnede ansvar for forvaltningen af direktoratets opgaver, 
ressourcer og viden. 

6. De ansatte indgår i en samlet pulje for hele Revisionsretten og tilknyttes herfra en afdeling 
eller et direktorat i overensstemmelse med Revisionsrettens arbejdsprogram og får af 
afdelingen eller direktoratet tildelt opgaver inden for dennes/dettes ansvarsområde. 

7. Om nødvendigt kan ansatte tilknyttes en opgave inden for ansvarsområdet for en anden 
afdeling eller et andet direktorat end den/det, vedkommende er tilknyttet. 

8. Direktoraterne samarbejder indbyrdes. 

Artikel 44 

1. Revisionsrettens viden forvaltes i et netværk af direktoraterne i overensstemmelse med en 
ramme, der vedtages af Administrationsudvalget på forslag af generalsekretæren. 

2. Hovedemnerne for den viden, der skal skabes, opretholdes og deles, medtages og 
ajourføres i Revisionsrettens arbejdsprogram. 

3. Netværkets aktiviteter overvåges inden for de rammer, som Revisionsrettens 
arbejdsprogram udgør. 

AFSNIT II - REVISIONSRETTENS FORRETNINGSGANG 

KAPITEL I 

RETS- OG AFDELINGSMØDER 

(Forretningsordenens artikel 17 og 24) 

AFDELING 1 

GENERELLE BESTEMMELSER 

Artikel 45 

Dokumenter, der forelægges Revisionsretten eller en afdeling i overensstemmelse med 
forretningsordenens artikel 11, stk. 1, udarbejdes på de sprog, som Revisionsretten har besluttet 
skal anvendes. 
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Artikel 46 

1. Forslag til dagsorden for rets- og afdelingsmøder og alle relevante dokumenter sendes til 
alle Revisionsrettens medlemmer. Bortset fra i tilfælde af behørigt begrundede hastesager, 
som behandles på anmodning af en ordfører, og som formanden eller afdelingsformanden 
i hvert enkelt tilfælde skal tage stilling til, sendes forslag til dagsorden senest fem 
arbejdsdage før et møde. For at sikre, at denne frist overholdes, skal medlemmerne sørge 
for, at alle mødedokumenter indleveres til registrering i Revisionsrettens 
generalsekretariat inden udløbet af den gældende frist. 

2. Er dokumenterne ikke omdelt på de sprog, som Revisionsretten har vedtaget at anvende, 
senest fem arbejdsdage inden mødet, jf. stk. 1, kan et medlem af Revisionsretten anmode 
Revisionsretten eller afdelingen om at få et punkt udsat eller om, at der ikke træffes nogen 
beslutning efter drøftelsen af dette punkt. 

3. Revisionsretten eller en afdeling kan med enstemmighed beslutte at behandle et punkt, 
der ikke er opført på dagsordenen. Alle andre spørgsmål vedrørende dagsordenen afgøres 
med et flertal af de tilstedeværende medlemmers stemmer. Anmodning om drøftelse af 
punkter vedrørende det mødereferat eller de referater af tidligere møder, der er forelagt 
medlemmerne til godkendelse, fremsættes under drøftelsen af dagsordenen, hvor 
medlemmerne også tilkendegiver, om de ønsker at tage andre punkter op under "diverse". 

Artikel 47 

1. Dokumenter, der er behandlet i en afdeling, og som der er forelagt en begrundet 
anmodning for i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 26, stk. 4, opføres på 
forslaget til dagsorden for Revisionsrettens møde. 

2. Andre dokumenter, som vedtages af afdelingerne, nævnes under "Revisionsrettens 
aktiviteter" på forslaget til dagsorden for Revisionsrettens møde. 

Artikel 48 

Revisionsretten fastlægger de tolkeordninger, der skal anvendes under de ordinære møder og 
under møder i afdelingerne i forbindelse med drøftelse af dokumenter i henhold til 
forretningsordenens artikel 11, stk. 1. 

Artikel 49 

1. Revisionsretten og afdelingerne kan behandle punkter af fortrolig art på lukkede møder, jf. 
dog forretningsordenens artikel 22. 

2. Revisionsrettens formand eller afdelingsformanden afgør, hvornår et spørgsmål er af 
fortrolig art og derfor skal behandles på et lukket møde. 

3. Lukkede møder afholdes uden tolke og uden Revisionsrettens ansatte, medmindre 
Revisionsretten eller afdelingen har truffet anden afgørelse på et tidligere møde. 
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Artikel 50 

1. Generalsekretæren eller en anden dertil udpeget person udarbejder et udkast til 
mødereferat. Udkastet til referat tilsendes medlemmerne så hurtigt som muligt og 
godkendes af Revisionsretten på et efterfølgende møde. 

2. I Revisionsrettens mødereferater protokolleres Revisionsrettens afgørelser og 
konklusionerne af drøftelserne. Med godkendelsen af et referat bekræftes det alene, at 
referatet giver et korrekt billede af drøftelsernes indhold. 

3. Ethvert medlem kan tage punkter i et mødereferat op til drøftelse, men kun de 
medlemmer, der var til stede ved det pågældende møde, kan kræve ændringer i det 
referat, der er forelagt til godkendelse. 

4. Generalsekretæren stadfæster med sin underskrift det godkendte mødereferat. 

5. Når Revisionsretten har godkendt referaterne af de ordinære møder, omdeles de i 
Revisionsretten. Referaterne af de lukkede møder er kun til begrænset videregivelse. 

AFDELING 2 

AFDELINGSMØDER 

Artikel 51 

Ved anvendelsen af forretningsordenens artikel 19, stk. 2, 3 og 4, anses et medlem for at være til 
stede ved et møde, når han/hun kan høre de andre deltagende medlemmer i mødet, og disse 
kan høre ham/hende. I tilfælde af tekniske vanskeligheder træffer formanden afgørelse om, 
hvorvidt mødet skal fortsætte eller udsættes, afhængig af disse vanskeligheders art og det 
nødvendige beslutningsdygtige antal medlemmer. Ved afdelings- og udvalgsmøder varetages 
formandens opgaver af afdelings- og udvalgsformændene. 

Artikel 52 

Ved fastsættelsen af afdelingens årlige mødeplan tages der højde for, at de enkelte medlemmer 
skal have mulighed for at deltage i møderne i alle afdelingerne. Mødeplanen vedtages af 
afdelingen på grundlag af afdelingsformandens forslag. Der kan på afdelingsformandens initiativ 
eller på begæring af et af afdelingens medlemmer fastsættes supplerende møder. 

Artikel 53 

1. Møderne ledes af afdelingsformanden, eller, hvis afdelingsformanden ikke er til stede, af 
det medlem, der midlertidigt varetager dennes opgaver. 

2. Afdelingsformanden opstiller på forslag af direktøren et udkast til dagsorden for 
afdelingens møder. Dagsordenen vedtages af afdelingen ved mødets begyndelse. 
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Artikel 54 

Afdelingerne tilrettelægger møderne og varetager afdelingernes sekretariat. Revisionsrettens 
generalsekretariat varetager omdelingen af mødedokumenter. 

Artikel 55 

1. Ordførerne kan bistås af en eller flere ansatte på afdelingens møder, jf. dog 
forretningsordenens artikel 26, stk. 2. 

2. Øvrige ansatte i Revisionsretten kan deltage i afdelingens møder, såfremt afdelingens 
medlemmer mener, at det er hensigtsmæssigt. 

3. Ved fastsættelsen af det antal medlemmer, hvis tilstedeværelse på møderne er en 
forudsætning for, at afdelingen er beslutningsdygtig, når den drøfter forhold omhandlet i 
forretningsordenens artikel 11, stk. 3, skal en mængde, der er udtrykt som en brøk, 
afrundes til nærmeste hele tal. 

Artikel 56 

1. Medmindre andet er fastsat i det følgende finder bestemmelserne i artikel 50 anvendelse 
på referaterne af afdelingernes møder. 

2. Referaterne af afdelingernes møder udarbejdes af den direktør, der bistår den relevante 
afdeling. 

3. Afdelingsformanden stadfæster med sin underskrift det godkendte mødereferat. 

KAPITEL II 

FORBEREDELSE OG VEDTAGELSE AF DOKUMENTER 

(Forretningsordenens artikel 25-28) 

AFDELING 1 

UDARBEJDELSE AF DOKUMENTER 

Artikel 57 

1. Dokumenter, der forelægges Revisionsretten til vedtagelse, skal forinden være behandlet 
og godkendt af den ansvarlige afdeling eller det ansvarlige udvalg, jf. dog 
forretningsordenens artikel 11, stk. 2. 

2. Revisionsretten fastlægger i en specifik afgørelse den procedure, der skal følges, når udkast 
til kapitler til årsberetningen forelægges for Revisionsretten. 
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AFDELING 2 

BEHANDLING OG FREMSENDELSE AF FORELØBIGE BEMÆRKNINGER TIL DE BERØRTE 

INSTITUTIONER 

Artikel 58 

1. Udkast til beretninger og udtalelser, der forelægges Revisionsretten eller en afdeling, 
vedlægges en følgeskrivelse med følgende oplysninger: 

a) en liste over de medarbejdere, der har deltaget i arbejdet, med angivelse af hver 
enkelt medarbejders forventede og faktiske tidsforbrug, samt den forventede og 
faktiske tidsplan med en begrundelse i tilfælde af betydelige afvigelser 

b) en liste over de dokumenter, der er anvendt til at afklare de revisionsresultater, som 
er sendt til Kommissionen, medlemsstaterne eller ethvert andet revideret organ, 
samt disses svar 

c) en erklæring fra direktøren om dokumentets kvalitet og med en bekræftelse af, at 
tilsyn og kontrol har fungeret efter hensigten 

2. Revisionsretten eller afdelingen, hvis der er tale om dokumenter omhandlet i 
forretningsordenens artikel 11, stk. 1, træffer afgørelse om den videre behandling af de 
udkast til beretninger og udtalelser, som er behandlet i afdelingen og derefter forelagt til 
vedtagelse. 

3. Revisionsretten eller, hvis der er tale om tilfælde omhandlet i artikel 11, stk. 1, afdelingen 
kan beslutte, at en sag skal indstilles, anmode om, at den forberedes yderligere, eller vælge 
at fortsætte proceduren navnlig ved at forelægge foreløbige bemærkninger, som kan indgå 
i årsberetningen eller danne grundlag for en særberetning eller en analyse. 

4. I særlige tilfælde og på forslag af ordføreren kan Revisionsretten sende visse bemærkninger 
til institutionerne i form af en skrivelse fra formanden. Hvis der er tale om bemærkninger, 
som henhører under afdelingerne i henhold til forretningsordenens artikel 11, stk. 1, 
henviser afdelingen forslaget til Revisionsretten. 

Artikel 59 

Dokumenter, som Revisionsretten eller en afdeling ikke vedtager under førstebehandlingen, 
forelægges igen for Revisionsretten eller afdelingen til yderligere behandling. Dokumenter, der 
forelægges Revisionsretten eller en afdeling til yderligere behandling, skal være vedlagt en 
skrivelse med begrundelsen for, at ordføreren ikke har kunnet indføje de ændringer, 
Revisionsretten eller afdelingen vedtog under den foregående behandling. Hvis ændringerne er 
rent formelle, eller hvis der er tale om en hastesag, kan begrundelsen gives mundtligt. 
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Artikel 60 

1. Afdelingsformanden giver meddelelse om foreløbige bemærkninger, der er vedtaget af 
afdelingen i henhold til artikel 11, stk. 1, til alle Revisionsrettens medlemmer inden for to 
arbejdsdage. Meddelelsen kan gives elektronisk. 

2. Afdelingens beslutning om vedtagelse af foreløbige bemærkninger får endelig gyldighed 
tre arbejdsdage efter datoen for den i stk. 1 nævnte meddelelse, medmindre mindst fem 
medlemmer inden for denne periode har forelagt formanden en begrundet anmodning om, 
at det pågældende dokument drøftes yderligere og vedtages af Revisionsretten. 

3. Når de foreløbige bemærkninger bliver endelige, sender Revisionsrettens Sekretariat dem 
til de berørte institutioner, hvorefter den kontradiktoriske procedure, jf. 
finansforordningens artikel 259, stk. 1, begynder. 

Artikel 61 

1. Revisionsretten fremsender de bemærkninger, den har fremsat med henblik på 
årsberetningen, til de berørte institutioner på den dato, der er fastsat i finansforordningens 
artikel 258. 

Europa-Kommissionen modtager bemærkningerne i deres fulde ordlyd. De andre 
institutioner samt Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget får kun tilsendt 
de punkter, som vedrører dem. 

2. Efter at bemærkningerne er vedtaget af Revisionsretten, fremsendes de til Europa-
Kommissionens Generaldirektorat for Budget. 

Artikel 62 

Efter den kontradiktoriske procedure får Revisionsretten eller afdelingen i henhold til 
forretningsordenens artikel 11, stk. 1, forelagt de foreløbige bemærkninger med de berørte 
institutioners svar. Ordføreren udarbejder også en note, der sammenfatter de ændringer, der er 
foretaget af den udgave, der blev sendt til den kontradiktoriske procedure, herunder ethvert 
forslag til afdelingens eller Revisionsrettens stillingtagen, som ordføreren anser for passende 
under de foreliggende omstændigheder. 

Artikel 63 

1. Kun dokumenter underskrevet af det medlem af Kommissionen, der er ansvarligt for 
budget og administration, betragtes som Kommissionens officielle svar til Revisionsrettens 
bemærkninger. 

2. Revisionsretten forbeholder sig ret til at offentliggøre enhver særberetning uden den 
berørte institutions svar, hvis denne ikke reagerer inden for de frister, der er fastsat i 
finansforordningen. 
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Artikel 64 

1. Resultaterne af den kontradiktoriske procedure skal godkendes af Revisionsretten eller af 
den ansvarlige afdeling i henhold til forretningsordenens artikel 11, stk. 1. 

2. Revisionsretten eller den ansvarlige afdeling i henhold til stk. 1 kan stryge bestemte 
passager i udkastene til beretning under eller efter den kontradiktoriske procedure, når det 
pågældende dokument vedtages endeligt. Det medfører i givet fald, at de tilsvarende 
passager i den berørte institutions svar også stryges. 

3. Revisionsretten eller den ansvarlige afdeling kan indføje sine egne bemærkninger til 
institutionernes svar. 

AFDELING 3 

REVISIONSRETTENS VEDTAGELSESPROCEDURE 

Artikel 65 

Med et flertal af medlemmernes stemmer vedtager Revisionsretten følgende: 

a) årsberetningen i henhold til artikel 287, stk. 4, første afsnit, i TEUF 

b) erklæringen om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners 
lovlighed og formelle rigtighed i henhold til artikel 287, stk. 1, andet afsnit, i TEUF 

c) de særlige årsberetninger, udtalelser og bemærkninger om særlige spørgsmål 
omhandlet i artikel 287, stk. 4, andet afsnit, i TEUF, som er blevet henvist til 
Revisionsretten i henhold til forretningsordenens artikel 11, stk. 2, eller for hvilke der 
er forelagt en begrundet anmodning i henhold til forretningsordenens artikel 26, 
stk. 4 

d) ændringer af de interne regler for gennemførelsen af budgettet 

e) overslaget over Revisionsrettens indtægter og udgifter 

f) beslutninger, der skal træffes i medfør af forretningsordenens artikel 10, stk. 3, og 
artikel 13, stk. 1, og, hvis der er tale om retsmøder, artikel 49, stk. 3, i disse 
gennemførelsesbestemmelser 

g) ændringer af forretningsordenen 

h) ændringer af disse gennemførelsesbestemmelser 

i) Revisionsrettens overordnede strategi og arbejdsprogram. 
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Artikel 66 

1. Formanden kan anvende skriftlig procedure i forbindelse med alle beslutninger omhandlet 
i forretningsordenens artikel 25, stk. 2, men kun hvis den pågældende tekst allerede er 
blevet behandlet på et retsmøde, og hvis praktiske hensyn berettiger, at den vedtages uden 
yderligere drøftelser. 

2. Alle beslutninger omhandlet i forretningsordenens artikel 25, stk.3, kan på formandens 
foranledning eller på anmodning af et medlem vedtages ved skriftlig procedure. 

3. Generalsekretæren sørger for, at de skriftlige procedurer iværksættes, kontrollerer, at de 
gennemføres korrekt, og fastslår derefter, at de er afsluttet. 

4. Generalsekretariatet sender den fulde ordlyd af det pågældende forslag til afgørelse til 
samtlige medlemmer med angivelse af fristen for eventuel indsigelse. 

Denne frist skal være på mindst to arbejdsdage, hvis artikel 25, stk. 2, i forretningsordenen 
finder anvendelse, og på mindst syv dage, hvis artikel 25, stk. 3, i forretningsordenen finder 
anvendelse. 

Har intet medlem ved fristens udløb indsendt en skriftlig indsigelse til generalsekretariatet, 
betragtes forslaget som vedtaget af Revisionsretten. Der gøres bemærkning herom i 
referatet fra det næste retsmøde. 

Er der fremkommet indsigelser, sættes det forslag, der blev fremsat ved skriftlig procedure, 
på dagsordenen for et kommende retsmøde. 

AFDELING 4 

AFDELINGERNES VEDTAGELSESPROCEDURE 

Artikel 67 

1. Den i forretningsordenens artikel 26, stk. 3, nævnte meddelelse skal gives inden for tre 
arbejdsdage efter vedtagelsen af dokumentet i afdelingen. 

2. Det antal medlemmer, der som minimum skal til for at forelægge en begrundet anmodning 
om, at Revisionsretten drøfter og træffer afgørelse om det pågældende dokument i 
henhold til forretningsordenens artikel 26, stk. 4, fastsættes til fem. 

3. Når afdelingens vedtagelse af et dokument får endelig gyldighed, valideres dokumentet 
ved afdelingsformandens påtegning, og ved at der gives meddelelse om det til 
generalsekretæren. 
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Artikel 68 

1. Afdelingen kan beslutte at anvende skriftlig procedure ved vedtagelsen af beslutninger. I 
forbindelse med udkast til opgaveplaner, beretninger eller udtalelser kan denne procedure 
imidlertid kun anvendes, hvis den pågældende tekst allerede er blevet drøftet i afdelingen, 
og hvis praktiske hensyn berettiger, at den vedtages uden yderligere drøftelser. 

2. I forbindelse med dokumenter i henhold til forretningsordenens artikel 11, stk. 1, sendes 
den fulde ordlyd af det pågældende forslag til alle Revisionsrettens medlemmer med 
angivelse af fristen for eventuel indsigelse. 

Denne frist skal være på mindst to arbejdsdage. Har intet medlem af afdelingen ved fristens 
udløb indsendt en skriftlig indsigelse til afdelingsformanden, betragtes forslaget som 
vedtaget. 

Er der fremkommet indsigelser, sættes det forslag, der blev fremsat ved skriftlig procedure, 
på dagsordenen for et kommende møde i afdelingen. 

3. Ved afslutningen af proceduren registreres dokumenter, der er vedtaget på denne måde, i 
referatet fra det næste møde i afdelingen. 

KAPITEL III 

MEDDELELSE OM REVISIONSRETTENS PRODUKTER 

(Forretningsordenens artikel 28 og 29) 

AFDELING 1 

FREMSENDELSE 

Artikel 69 

1. Når Revisionsrettens produkter er vedtaget på de officielle sprog og stadfæstet i 
overensstemmelse med forretningsordenens artikel 28, fremsendes de af Revisionsrettens 
Sekretariat til den berørte EU-institution eller det berørte EU-organ eller til de nationale 
myndigheder. Revisionsretten eller, hvis der er tale om et dokument omhandlet i artikel 11, 
stk. 1, i Revisionsrettens forretningsorden, afdelingen bestemmer fra sag til sag, hvortil 
dens produkter skal sendes, i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i 
Revisionsrettens forretningsorden.  

2. Den berørte institutions eller det berørte organs endelige svar til særberetninger skal stilles 
til rådighed for Revisionsretten på alle de officielle sprog. Efter beretningens vedtagelse 
fremsendes alle sprogudgaverne af den pågældende beretning straks til den berørte 
institution eller det berørte organ samt til Europa-Parlamentet og Rådet med de svar, der 
foreligger på det pågældende tidspunkt, og som udgør en integreret del af beretningen. 



30 

 

 

3. I behørigt begrundede ekstraordinære tilfælde kan Revisionsretten eller den ansvarlige 
afdeling fremsende særberetningen til den berørte institution eller det berørte organ og til 
Europa-Parlamentet og Rådet, selv om oversættelsen til alle de officielle sprog af 
beretningen og institutionernes endelige svar endnu ikke er afsluttet. I givet fald 
oversættes særberetningen til alle de resterende sprog, så de stadfæstes og fremsendes 
senest fire uger efter fremsendelsen af den først foreliggende sprogudgave af 
særberetningen. 

Artikel 70 

1. Særberetninger og analyser, der er offentliggjort, kan forelægges for Europa-Parlamentets 
Budgetkontroludvalg, for Europa-Parlamentets andre udvalg, for Rådets arbejdsgrupper 
og/eller for medlemsstaternes regeringer og nationale parlamenter. 

2. Samtidig med, at en beretning fremsendes officielt, sender Revisionsrettens Sekretariat 
den til Budgetkontroludvalgets sekretariat på samtlige officielle EU-sprog; 
Budgetkontroludvalgets sekretariat sørger for, at beretningen sendes til 
Budgetkontroludvalgets formand og til ordføreren. Beretningen sendes også til Rådets 
Budgetudvalgs sekretariat. 

AFDELING 2 

OFFENTLIGGØRELSE 

Artikel 71 

Revisionsretten eller, hvis der er tale om et dokument omhandlet i artikel 11, stk. 1, i 
Revisionsrettens forretningsorden, afdelingen bestemmer fra sag til sag, om og hvor 
Revisionsrettens produkter skal offentliggøres i overensstemmelse med de procedurer, der er 
fastsat i Revisionsrettens forretningsorden. 

Artikel 72 

1. Revisionsrettens forretningsorden fastlægger de procedurer, der skal følges ved 
meddelelse om Revisionsrettens produkter og om beretningen fra den revisor, der i 
henhold til kontrakt reviderer Revisionsrettens regnskab. 

2. Direktoratet under Formandens Kontor er ansvarligt for offentliggørelsen af 
Revisionsrettens produkter. 
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AFDELING 3 

FRIGIVELSE 

Artikel 73 

1. Samme dag, som dokumenterne eller de elektroniske filer officielt sendes til institutionerne 
i overensstemmelse med artikel 68 og 69, offentliggøres beretningen på Revisionsrettens 
websted på de officielle sprog, som den foreligger på, sammen med en pressemeddelelse. 

2. På et tidligt stadium fastlægges mediestrategien for meddelelsen om Revisionsrettens 
produkter i samarbejde mellem Direktoratet under Formandens Kontor og ordføreren i 
overensstemmelse med Revisionsrettens strategi for meddelelser og forbindelser til dens 
interessenter, som Revisionsretten har fastlagt. 

3. Ordføreren og de øvrige medlemmer informerer Revisionsretten, hvis de eventuelt 
planlægger at afholde pressekonferencer eller forelægge beretningen på anden vis. 
Direktoratet under Formandens Kontor bistår formanden og de øvrige medlemmer, når der 
afholdes pressekonferencer. 

KAPITEL IV 

INDSIGELSE FRA TREDJEMAND MOD BERETNINGER, UDTALELSER OG BEMÆRKNINGER 

(Forretningsordenens artikel 25 og 26) 

Artikel 74 

Alle skrivelser, hvorved der protesteres mod Revisionsrettens beretninger, udtalelser eller 
bemærkninger, eller som anfægter dem, forelægges kollegiet eller, hvis der er tale om et 
dokument omhandlet i artikel 11, stk. 1, i Revisionsrettens forretningsorden, den ansvarlige 
afdeling med et forslag til, hvordan Revisionsretten skal reagere, fra den afdeling, der er ansvarlig 
for den pågældende opgave. 
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KAPITEL V 

UDFØRELSE AF REVISION 

(Forretningsordenens artikel 30 og 31) 

AFDELING 1 

GENERELLE PRINCIPPER 

Artikel 75 

Revisionsretten vedtager sit arbejdsprogram og de detaljerede bestemmelser for planlægningen, 
gennemførelsen og offentliggørelsen af sit revisionsarbejde. 

For at gøre det nemmere at koordinere den stedlige revision med Kommissionen og give de 
nationale revisionsmyndigheder mulighed for at deltage i denne revision sender Revisionsretten 
hver måned programmet for de revisionsbesøg, den agter at aflægge de følgende fire måneder, 
til de berørte tjenestegrene i Kommissionen og de nationale myndigheder. 

AFDELING 2 

GENNEMFØRELSE AF REVISIONSOPGAVER 

Artikel 76 

1. For at sikre, at revisionsopgaverne gennemføres effektivt, får afdelingerne tilknyttet de 
ressourcer, der ud fra Revisionsrettens arbejdsprogram er nødvendige. 

2. Hver enkelt opgave påhviler et hold i overensstemmelse med de følgende artikler. 

Artikel 77 

1. Ordføreren er over for afdelingen og Revisionsretten ansvarlig for alle handlinger, der 
iværksættes, og alle beslutninger, der træffes, i forbindelse med den revisionsopgave, der 
er pålagt ham/hende i overensstemmelse med artikel 31 i forretningsordenen, og han/hun 
er endeligt ansvarlig for: 

a) arbejdets kvalitet og rettidighed 

b) tilsyn med opgaven 

c) forelæggelse af dokumenter for afdelingen og, hvis det er relevant, for 
Revisionsretten 

d) forelæggelse af beretninger og udtalelser uden for Revisionsretten. 
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2. Ledende administratorer tildeles opgaver af afdelingen på forslag af direktøren efter høring 
af ordføreren. De ledende administratorer er aktivt involveret i alle vigtige faser af disse 
opgaver, sikrer et godt samarbejde mellem revisionsholdet og de respektive ordførere, 
overvåger revisionsholdet og tager ansvaret for kvaliteten af centrale dokumenter ved at 
godkende dem. 

3. De opgaveansvarlige udpeges af afdelingen på forslag af direktøren efter høring af 
ordføreren. De er ansvarlige for at gennemføre revisionsarbejdet i overensstemmelse med 
opgaveplanen og revisionsstandarderne og for at føre tilsyn med og gennemgå det arbejde, 
der udføres af revisionsholdets medlemmer. 

AFDELING 3 

DIREKTORATETS LEDELSESTEAM 

Artikel 78 

1. Direktøren er ansvarlig over for afdelingen og bistår dennes medlemmer ved udførelsen af 
de revisionsopgaver, de er ansvarlige for. I direktørens ansvarsområder indgår navnlig: 

a) at sikre, at der tilknyttes passende ansatte til opgaven 

b) at kanalisere finansielle ressourcer til opgaven, herunder brug af eksterne eksperter 

c) at indføre tilsyn og kontrol i afdelingen, føre tilsyn med dens aktiviteter og kontrollere 
og godkende centrale dokumenter, før de udsendes 

d) at lede drøftelserne under møder inden for rammerne af den kontradiktoriske 
procedure og i samråd med direktoratet under Udvalget for Kvalitetskontrol af 
Revisionen at sikre, at afdelingens kontradiktoriske procedurer afvikles på 
tilfredsstillende vis. 

2. Som del af ledelsesteamet støtter den ledende administrator direktøren og varetager i 
overensstemmelse med afdelingens beslutninger andre funktioner og aktiviteter i 
forbindelse med opgaverne ud over dem, der er fastsat i artikel 77, stk. 2. 
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AFSNIT III - OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 

Artikel 79 

Ved anvendelsen af disse gennemførelsesbestemmelser skal en mængde, der er udtrykt som en 
brøk, rundes op til næste hele tal, jf. dog artikel 54, stk. 2. 

Artikel 80 

1. Disse gennemførelsesbestemmelser ophæver og erstatter dem, Revisionsretten vedtog 
den 2. juni 2016 og senest ændrede på sine møder den 14. september 2017, den 
13. december 2018, den 7. december 2020 (ved afgørelse nr. 20-2020) og den 
14. december 2020. 

2. For så vidt angår alle de revisionsopgaver, der på datoen for denne afgørelses ikrafttræden 
er under udførelse, forbliver bestemmelserne i afsnit II, kapitel V - Udførelse af revision i 
kraft indtil den endelige beretning er vedtaget. 

3. Regler og beslutninger vedrørende offentlig adgang til Revisionsrettens dokumenter og 
etiske spørgsmål, herunder adfærdskodeksen for Revisionsrettens medlemmer og tidligere 
medlemmer og de etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret vedføjes som bilag 
til disse gennemførelsesbestemmelser. De vedhæftede dokumenter erstattes eller 
kompletteres med alle nye eller ajourførte regler eller beslutninger. 

Artikel 81 

Disse gennemførelsesbestemmelser træder i kraft med øjeblikkelig virkning. De offentliggøres på 
Revisionsrettens websted. 

Luxembourg, den 4. marts 2021. 

På Revisionsrettens vegne 

 

 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Formand 
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Revisionsretten for De Europæiske Fællesskabers afgørelse nr. 12-2005(*) 

af 10. marts 2005 om aktindsigt i Revisionsrettens dokumenter 
 

 
REVISIONSRETTEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - 
 
under henvisning til sin forretningsorden1, særlig artikel 30, 
 
under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget2, særlig artikel 143, stk. 2, og 
artikel 144, stk. 1, og  
 
ud fra følgende betragtninger: 
 
I traktaten om Den Europæiske Union fastslås princippet om åbenhed i artikel 1, stk. 2, hvori det 
hedder, at traktaten udgør en ny fase i processen hen imod en stadigt snævrere union mellem de 
europæiske folk, hvor beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som 
muligt. 
 
I den fælles erklæring3 vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen4 opfordrer Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen de øvrige institutioner 
til at vedtage interne bestemmelser om aktindsigt, som tager hensyn til nævnte forordnings 
principper og begrænsninger. 
 
Revisionsrettens afgørelse nr. 18-97 om interne regler for behandling af anmodninger om 
adgang til Rettens dokumenter5 er af ældre dato end forordning (EF) nr. 1049/2001 og bør 
revideres i lyset af denne forordning og EF-Domstolens og Førsteinstansrettens retspraksis. 
 
 
                                                

1  EUT L 18 af 20.1.2005, s. 1.  
2 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 
3  EFT L 173 af 27.6.2001, s. 5. 
4  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43. 
5  EFT C 295 af 23.9.1998, s. 1. 
(*) Som ændret ved afgørelse nr. 14-2009 vedtaget af Retten på mødet den 5. februar 2009. 
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Åbenhed sikrer forvaltningen en større legitimitet og effektivitet og gør den mere ansvarlig og 
styrker således principperne for demokrati. Derfor bør god forvaltningsskik med hensyn til 
aktindsigt fremmes. 
 
Visse offentlige og private interesser bør dog beskyttes gennem undtagelser til princippet om 
offentlig adgang til dokumenter. Navnlig skal de internationale revisionsnormer vedrørende 
revisionsoplysningernes fortrolige karakter følges - 
 
 
VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:  

Artikel 1 

Formål 
 
Formålet med denne afgørelse er at fastlægge, på hvilke betingelser, med hvilke begrænsninger 
og efter hvilke procedurer Revisionsretten giver offentligheden adgang til sine dokumenter. 
 

Artikel 2 

Personer, der har ret til aktindsigt, og anvendelsesområde 
 

1.  Inden for de rammer og med de begrænsninger, der er fastsat i denne afgørelse og de 
internationale revisionsnormer vedrørende revisionsoplysningernes fortrolige karakter, har 
enhver unionsborger og enhver anden fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller 
hjemsted i en medlemsstat, ret til aktindsigt i Revisionsrettens dokumenter med forbehold af 
de principper, betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne afgørelse. 

 
2.  Revisionsretten kan med forbehold af de samme principper, betingelser og begrænsninger 

give aktindsigt til enhver fysisk eller juridisk person, der ikke har bopæl eller hjemsted i en 
medlemsstat. 

 
3.  Denne afgørelse finder anvendelse på alle Revisionsrettens dokumenter, dvs. dokumenter, 

som den har udarbejdet eller modtaget, og som er i dens besiddelse. 
 
4.  Denne afgørelse berører ikke den ret til aktindsigt i Revisionsrettens dokumenter, der kan 

følge af folkeretlige instrumenter eller fællesskabsretsakter til gennemførelse heraf. 
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Artikel 3 

Definitioner 
 
I denne afgørelse forstås ved: 
 
a) "dokument": ethvert indhold uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, 

lyd- eller billedoptagelser eller audiovisuelle optagelser) 
 
b) "tredjemand": enhver fysisk eller juridisk person eller enhed uden for Revisionsretten, 

herunder medlemsstaterne, andre institutioner og organer i eller uden for fællesskabsregi og 
tredjelande. 

 

Artikel 4 
 

Undtagelser 
 
1. Revisionsretten afslår at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville være til skade 

for beskyttelsen af: 
 
 a) offentlighedens interesser, herunder: 

- offentlig sikkerhed 
- forsvarsanliggender og militære anliggender 
- internationale forbindelser 
- Fællesskabets eller en medlemsstats finanspolitik, valutapolitik eller økonomiske 

politik 
 

b) privatlivets fred og den enkeltes integritet, navnlig i henhold til Fællesskabets lovgivning 
om beskyttelse af personoplysninger. 

 
2. I overensstemmelse med bestemmelserne om fortrolighed i artikel 143, stk. 2, og 

artikel 144, stk. 1, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget og i tilsvarende bestemmelser 
i andre af fællesskabslovgivningens instrumenter afslår Revisionsretten at give aktindsigt i 
sine revisionsbemærkninger. Retten kan også afslå at give aktindsigt i dokumenter, der er 
anvendt til udarbejdelse af sådanne bemærkninger. 

 
3. Revisionsretten afslår at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville være til skade 

for beskyttelsen af: 
 

- en fysisk eller juridisk persons forretningsmæssige interesser, herunder intellektuelle 
ejendomsrettigheder 

- retslige procedurer og juridisk rådgivning 
- inspektioner, undersøgelser og revisioner. 

 
4. Der gives afslag på aktindsigt i dokumenter, som Revisionsretten har udarbejdet til internt 

brug eller modtaget, og som vedrører en sag, hvori der endnu ikke er truffet afgørelse, hvis 
dokumentets udbredelse ville bringe Revisionsrettens beslutningsproces i fare.  
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Der gives afslag på aktindsigt i dokumenter, der indeholder meningstilkendegivelser til 
internt brug som led i drøftelser og indledende konsultationer i Revisionsretten, selv efter at 
den pågældende afgørelse er truffet, hvis dokumentets udbredelse ville bringe 
Revisionsrettens beslutningsproces i fare.  

 
5. Hvis begæringen om aktindsigt vedrører et dokument, som Revisionsretten er i besiddelse 

af, men ikke har udarbejdet, bekræfter Revisionsretten modtagelsen af begæringen og 
oplyser navnet på den person, den institution eller det organ, begæringen skal rettes til. 

 
6. Hvis kun dele af det ønskede dokument er omfattet af nogen af undtagelserne i denne 

artikel, skal den resterende del af dokumentet udleveres. 
 
7. Undtagelserne i denne artikel berører ikke bestemmelserne om offentlig adgang til de 

historiske arkiver for Fællesskaberne som fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom) 
nr. 354/836. 

 
8. Uanset undtagelserne i denne artikel kan Revisionsretten beslutte at give adgang til et 

dokument eller en del af et dokument, hvis det er af væsentlig offentlig interesse, at det 
udbredes. 

 

Artikel 5 
 

Begæringer 
 
Begæringer om aktindsigt skal indgives skriftligt7, enten på papir eller i elektronisk form, på et 
af de sprog, der nævnes i EF-traktatens artikel 3148, og være affattet så præcist, at 
Revisionsretten kan identificere det ønskede dokument. Den, der fremsætter begæringen, er ikke 
forpligtet til at begrunde den. 
 

Artikel 6 

Behandling af oprindelige begæringer 
 
1. Begæringer om aktindsigt i et dokument behandles af direktøren for "Støtte til revision og 

kommunikation". Denne sender en bekræftelse af modtagelsen til den, der har fremsat 
begæringen, undersøger begæringen og træffer beslutning om, hvad der videre skal ske. 

 
2.  Alt efter hvilket emne begæringen vedrører, oplyser direktøren for "Støtte til revision og 

kommunikation" det berørte medlem, generalsekretæren, Juridisk Tjeneste eller den 
databeskyttelsesansvarlige om den og rådfører sig om fornødent med dem, før han beslutter, 
om det ønskede dokument skal udleveres. 

                                                

6 Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83, som ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) 
nr. 1700/2003 (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 1). 

7  Stilet til Den Europæiske Revisionsret, Direktøren for "Støtte til revision og kommunikation", 12 rue Alcide 
De Gasperi, L - 1615 Luxembourg. Telefax (352) 43 93 42, e-mail: euraud@eca.europa.eu. 

8 I dag: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, 
nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. 

mailto:euraud@eca.europa.eu
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3. En begæring om aktindsigt i et dokument skal behandles straks. Inden 15 arbejdsdage fra 

registreringen af begæringen skal Revisionsretten enten meddele den, der har fremsat 
begæringen, aktindsigt og give adgang i overensstemmelse med artikel 9 eller skriftligt 
begrunde, hvorfor der gives helt eller delvist afslag, og oplyse vedkommende om, at han 
eller hun har ret til at anmode Retten om at tage begæringen op til fornyet behandling i 
overensstemmelse med artikel 7. 

 
4. Vedrører en begæring et meget langt dokument eller et meget stort antal dokumenter, kan 

Revisionsretten sammen med den, der har fremsat begæringen, uformelt søge at nå frem til 
en rimelig løsning. I sådanne tilfælde kan den frist, der er nævnt i stk. 3, forlænges med 
15 arbejdsdage, forudsat at den, der har fremsat begæringen, på forhånd underrettes herom 
og gives en nærmere begrundelse.  

 

Artikel 7 

Fornyet behandling 
 
1. Giver Revisionsretten den, der har fremsat begæringen, helt eller delvist afslag, kan 

vedkommende inden 15 arbejdsdage fra modtagelsen af svaret anmode Retten om at tage 
begæringen op til fornyet behandling. 

 
2. Har Revisionsretten ikke svaret inden for den fastsatte frist, kan den, der har fremsat 

begæringen, også anmode om fornyet behandling.  
 

Artikel 8 

Behandling af anmodninger om fornyet behandling 
 
1. Anmodninger om fornyet behandling sendes til formanden for Revisionsretten. Alt efter 

hvilket emne begæringen vedrører, rådfører formanden for Revisionsretten sig med det 
berørte medlem eller generalsekretæren og kan om fornødent rådføre sig med enten Juridisk 
Tjeneste eller den databeskyttelsesansvarlige, før han beslutter, om det ønskede dokument 
skal udleveres. 

 
2. En anmodning om fornyet behandling skal behandles straks. Inden 15 arbejdsdage fra 

registreringen af en sådan anmodning skal Revisionsretten enten meddele aktindsigt og give 
adgang til de ønskede dokumenter i overensstemmelse med artikel 9 eller skriftligt 
begrunde, hvorfor der gives helt eller delvist afslag. I tilfælde af helt eller delvist afslag 
oplyser Revisionsretten den, der har fremsat begæringen, om de retsmidler, vedkommende 
råder over, nemlig domstolsprøvelse og/eller indgivelse af en klage til Ombudsmanden på 
de betingelser, der er fastsat i henholdsvis EF-traktatens artikel 230 og 195. 

 
3. I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis begæringen vedrører meget lange dokumenter, eller hvis 

der er tale om et meget stort antal dokumenter, kan den frist, der er nævnt i stk. 2, forlænges 
med 15 arbejdsdage, forudsat at den, der har fremsat begæringen, på forhånd underrettes 
herom og gives en nærmere begrundelse.  
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4. Har Revisionsretten ikke svaret inden for den fastsatte frist, anses dette for et afslag på 
aktindsigt, og den, der har fremsat begæringen, kan herefter benytte de retsmidler, der er 
nævnt i stk. 2. 

 

Artikel 9 
 

Aktindsigt efter begæring 
 
1. Den, der har fremsat begæringen, kan enten gennemgå de dokumenter, som Revisionsretten 

har givet adgang til, i Revisionsrettens lokaler i Luxembourg eller få udleveret en kopi, 
herunder eventuelt en elektronisk kopi. I førstnævnte tilfælde aftaler den, der har fremsat 
begæringen, dato og klokkeslæt for denne gennemgang med direktøren for "Støtte til 
revision og kommunikation". 

 
2. Det kan pålægges den, der har fremsat begæringen, at betale omkostningerne ved kopiering 

og fremsendelse af kopier. Betalingen må ikke overstige de faktiske omkostninger ved 
kopieringen og fremsendelsen. Gennemgang af dokumenter på stedet, kopier på under 
20 sider i A4-format og direkte adgang til dokumenter i elektronisk form er gratis. 

 
3. Hvis et dokument er offentligt tilgængeligt, kan Revisionsretten opfylde sin forpligtelse til 

at give aktindsigt ved at oplyse den, der har fremsat begæringen, om, hvordan 
vedkommende kan få adgang til dokumentet. 

 
4. Dokumenterne leveres i en eksisterende udgave og et eksisterende format (herunder i 

elektronisk form eller i et alternativt format), idet der tages hensyn til, hvad den, der har 
fremsat begæringen, foretrækker. Retten er ikke forpligtet til at oprette et nyt dokument 
eller til at kompilere oplysninger på anmodning af den, der har fremsat begæringen.  

 
 

Artikel 10 
 

Reproduktion af dokumenter 
 
1. Dokumenter, der er udleveret i henhold til denne afgørelse, må ikke reproduceres eller 

udnyttes kommercielt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Revisionsretten. 
 
2. Denne afgørelse berører ikke eksisterende regler om ophavsret, som kan begrænse 

tredjemands ret til at reproducere eller gøre brug af frigivne dokumenter. 
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Artikel 11 
 

Afsluttende bestemmelser 
 
1. Revisionsrettens afgørelse nr. 18-97 af 20. februar 1997 ophæves. 
 
2. Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. 
 
3. Den træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter den måned, i hvilken den er 

vedtaget. 
 
 
Udfærdiget i Luxembourg, den 10. marts 2005. 
 
 
 
 På Revisionsrettens vegne 

 Hubert Weber 
 Formand 



12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
T +352 4398 – 1  E eca-info@eca.europa.eu  eca.europa.eu 

Adfærdskodeks for medlemmer og forhenværende medlemmer 
af Revisionsretten 

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET har - 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 285, 
286 og 339, 

under henvisning til Revisionsrettens forretningsorden, især artikel 3 og artikel 34, stk. 1, og 
til gennemførelsesbestemmelserne til Revisionsrettens forretningsorden, især artikel 81, 
stk. 4, og ud fra følgende betragtninger: 

Revisionsrettens medlemmer skal udføre deres hverv i fuldkommen uafhængighed og i 
Unionens almene interesse, de må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen 
regering eller noget andet organ, og de skal afholde sig fra enhver handling, som er uforenelig 
med karakteren af deres hverv. 

Ved indsættelsen i hvervet afgiver Revisionsrettens medlemmer en højtidelig forsikring om, 
at de, såvel i deres tjenesteperiode som efter at denne er afsluttet, vil overholde de 
forpligtelser, der følger af deres hverv. 

Medlemmerne har et særligt ansvar i etiske spørgsmål, da de i kraft af deres eksempel har 
betydelig indflydelse på organisationens kultur og på fremme af et godt arbejdsklima. 

Denne adfærdskodeks afspejler de grundlæggende etiske værdier og principper, der f.eks. er 
beskrevet i det etiske kodeks fra International Organisation of Supreme Audit Institutions 
(ISSAI 130), herunder hæderlighed, uafhængighed, objektivitet, kompetence, professionel 
adfærd, fortrolighed og gennemsigtighed. 

Adfærdskodeksen for Revisionsrettens medlemmer af 8. februar 2012 bør revideres for at 
tage hensyn til erfaringerne med kodeksens anvendelse, så Revisionsretten kan sikre, at de 
højeste etiske standarder gælder for dens medlemmer, og for at tage hensyn til 
konklusionerne fra den peerevalueringsrapport vedrørende Revisionsrettens etiske ramme, 
som i 2019 blev forelagt af de overordnede revisionsorganer for Kroatien og Polen. 

For at sikre større gennemsigtighed og konsekvens bør alle bestemmelser vedrørende 
medlemmernes etiske forpligtelser samles i denne adfærdskodeks, som er en integrerende 
del af gennemførelsesbestemmelserne til Revisionsrettens forretningsorden. 

Bilag II
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Revisionsretten har vedtaget en politik for sikring af et tilfredsstillende arbejdsklima og 
bekæmpelse af psykisk og seksuel chikane. 

Visse af de forpligtelser, der i henhold til denne adfærdskodeks gælder medlemmer af 
Revisionsretten, bør for at være fuldt effektive også gælde forhenværende medlemmer - 

vedtaget følgende Adfærdskodeks for medlemmer og forhenværende medlemmer af 
Revisionsretten: 

Artikel 1 
Anvendelsesområde 

Denne adfærdskodeks finder anvendelse på medlemmer af Revisionsretten og, hvor det 
udtrykkeligt er angivet, på forhenværende medlemmer af Revisionsretten. 

I. VÆRDIER OG PRINCIPPER 

Artikel 2  
Generelle bestemmelser 

1. Medlemmerne overholder de højeste standarder for etisk adfærd og går foran med et 
godt eksempel. 

2. Medlemmerne overholder følgende etiske værdier og principper: hæderlighed, 
uafhængighed, objektivitet, professionel adfærd, fortrolighed og gennemsigtighed, 
værdighed, engagement og loyalitet samt tilbageholdenhed og kollegialitet.  

Artikel 3  
Hæderlighed 

1. Medlemmerne handler ærligt, pålideligt, i god tro og udelukkende i samfundets interesse.  

2. Medlemmerne må ikke modtage gaver eller tilsvarende begunstigelser, hvis værdi 
overstiger EUR 150. Medlemmerne må heller ikke modtage godtgørelse fra tredjeparter 
af åbenbart uforholdsmæssige opholds- og rejseomkostninger. 

3. Medlemmerne må ikke modtage betaling for udførelse af nogen type ekstern aktivitet 
eller offentliggørelse af publikationer i løbet af deres tjenesteperiode.  

4. Medlemmerne skal anvende den infrastruktur og de ressourcer, de råder over, i fuld 
overensstemmelse med de relevante generelle og specifikke regler, især Revisionsrettens 
gældende afgørelser om proceduren for ansættelse af personale i medlemmernes 
kabinetter, om repræsentations- og receptionsudgifter og om anvendelse af 
Revisionsrettens tjenestekøretøjer.  
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5. Revisionsrettens medlemmer vælger personalet i deres kabinetter under hensyntagen til 
arbejdets krævende karakter, de ønskede faglige profiler og behovet for at etablere et 
forhold baseret på gensidig tillid mellem medlemmerne og deres kabinetspersonale. 
Ægtefæller, partnere og direkte familiemedlemmer må ikke være del af Revisionsrettens 
medlemmers kabinetter. 

Artikel 4 
Uafhængighed 

1. Medlemmerne må ikke være under indflydelse af forhold eller påvirkninger, der 
kompromitterer eller kan opfattes som kompromitterende for deres faglige dømmekraft.  

2. Medlemmerne må hverken søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner, -organer, 
-kontorer eller -agenturer eller fra nogen regering eller noget andet offentligt eller privat 
organ. 

3. Medlemmerne bevarer deres uafhængighed af politisk indflydelse. Navnlig må de ikke 
varetage noget politisk embede.  

4. Medlemmernes forbindelser til interessegrupper er forenelige med bevarelsen af deres 
uafhængighed.  

Artikel 5 
Objektivitet 

1. Medlemmerne handler på en upartisk og objektiv måde. 

2. Medlemmerne undgår enhver situation, der kan give anledning til en interessekonflikt, 
eller objektivt kan opfattes som givende anledning til en interessekonflikt. Der opstår en 
interessekonflikt, hvis en personlig interesse kan påvirke medlemmernes uafhængige 
udførelse af deres hverv. Personlige interesser omfatter, men er ikke begrænset til, en 
potentiel gevinst eller fordel for medlemmerne selv, deres ægtefæller, partnere eller 
direkte familiemedlemmer. 

Artikel 6 
Kompetence 

Medlemmerne udvikler og opretholder den viden og de færdigheder, som er relevante i 
forbindelse med deres hverv, og handler i overensstemmelse med de gældende standarder 
og med behørig omhu. 

Artikel 7 
Professionel adfærd 

1. Medlemmerne overholder de gældende bestemmelser, der er fastsat i traktaterne og den 
sekundære lovgivning og af Revisionsretten. De undgår enhver adfærd, der kan 
miskreditere Revisionsretten. 
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2. Revisionsrettens medlemmer er opmærksomme på betydningen af deres hverv og 
ansvar; de går foran med et godt eksempel, idet de tager hensyn til deres hvervs 
offentlige karakter, og de optræder på en måde, der bevarer og fremmer offentlighedens 
tillid til Revisionsretten. 

Artikel 8 
Fortrolighed og gennemsigtighed 

1. Medlemmerne respekterer den fortrolige karakter af Revisionsrettens arbejde. De 
afslører ikke fortrolige oplysninger om forhold, som ifølge deres natur er 
tjenestehemmeligheder, jf. artikel 339 i TEUF. 

2. Medlemmerne er ansvarlige for korrekt håndtering af klassificerede dokumenter, 
fortrolige eller følsomme dokumenter og oplysninger, som de eller deres kabinet kommer 
i kontakt med under varetagelsen af deres hverv. 

3. Medlemmerne må ikke til private formål, enten på egne eller andres vegne, gøre brug af 
oplysninger, som de har adgang til i kraft af deres officielle stilling, og som ikke er gjort 
tilgængelige for offentligheden. 

4. Medlemmerne er opmærksomme på, at deres offentlige embede kræver øget 
gennemsigtighed og ansvarlighed over for offentligheden. De afbalancerer behovet for 
gennemsigtighed med fortrolighedshensynet. 

Artikel 9 
Værdighed 

1. Medlemmerne respekterer deres embedes værdighed og må ikke, uanset mediet, 
optræde eller ytre sig på en måde, som har en negativ indvirkning på offentlighedens 
opfattelse af det.  

2. Medlemmerne optræder med høflighed og respekt. De skaber og opretholder et 
arbejdsklima, som modvirker adfærd, der kan undergrave menneskers værdighed. 

Artikel 10 
Engagement og loyalitet 

1. Revisionsrettens medlemmer vier deres fulde indsats til varetagelsen af deres mandat. 
De har bopæl ved Revisionsrettens sæde. 

2. De deltager i Revisionsrettens møder og møderne i de afdelinger og udvalg, som de 
tilhører, i overensstemmelse med artikel 6 i gennemførelsesbestemmelserne til 
Revisionsrettens forretningsorden. 

3. I en ånd af loyalitet yder de vedvarende støtte til Revisionsrettens udøvelse af sine 
beføjelser.  
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Artikel 11 
Tilbageholdenhed og kollegialitet 

1. Medlemmerne udviser i deres optræden og ytringer den tilbageholdenhed, som deres 
embede kræver, både i og uden for institutionen. 

2. Medlemmerne respekterer under alle forhold Revisionsrettens kollegiale karakter, og de 
overholder og påtager sig kollektivt ansvar for afgørelser vedtaget af Revisionsretten. 
Medlemmerne kan dog anvende EU-rettens retsmidler, hvis de mener, at sådanne 
afgørelser har påført dem skade.  

3. Uden at dette berører formandens ansvar for eksterne forbindelser, har medlemmerne 
under overholdelse af betingelserne i stk. 4 myndighed til uden for Revisionsretten at 
kommunikere og fremsætte bemærkninger om beretninger, udtalelser eller oplysninger, 
som Revisionsretten har besluttet at offentliggøre. 

4. Medlemmerne må ikke uden for Revisionsretten fremsætte bemærkninger, der: 

a) kan anfægte en afgørelse truffet af Revisionsretten 
b) kan skade Revisionsrettens omdømme  
c) kan fortolkes som udtryk for Revisionsrettens holdning til spørgsmål, som ikke hører 

under dens institutionelle beføjelser, eller som den ikke har taget stilling til 
d) kan inddrage Revisionsretten i kontroverser, selv efter tjenesteperiodens ophør. 

Artikel 12 
Eksterne aktiviteter 

1. Medlemmerne må ikke udøve nogen erhvervsaktivitet uden for Revisionsretten eller 
nogen anden ekstern aktivitet, lønnet eller ulønnet, som er uforenelig med deres hverv, 
jf. artikel 286, stk. 3 og 4, i TEUF. 

2. På de betingelser, der er fastsat i denne artikel, kan medlemmerne gives tilladelse til at 
udøve ulønnede hverv i stiftelser eller lignende organer inden for det juridiske, 
videnskabelige, kulturelle, kunstneriske, sociale, sportslige eller velgørende område eller 
i uddannelsesinstitutioner. Sådanne hverv må ikke omfatte ledelsesfunktioner, 
beslutningskompetence eller ansvar for eller kontrol med det pågældende organs 
operationer, men kun omfatte repræsentative eller rådgivende funktioner. Ved "stiftelser 
eller lignende organer" forstås organisationer eller foreninger, der ikke har gevinst for 
øje, og som udøver almennyttige aktiviteter på de nævnte områder. Medlemmerne 
undgår enhver interessekonflikt, der kan opstå, eller objektivt kan opfattes som 
opstående, i forbindelse med sådanne hverv, især hvis det pågældende organ modtager 
nogen form for finansiering fra EU-budgettet. 

3. Medlemmer kan også deltage i følgende eksterne aktiviteter under overholdelse af artikel 
2 og 10: 

a) varetagelse af kurser i den europæiske integrations interesse, i retsstatsprincippet 
eller i etik, afholdelse af taler eller deltagelse i konferencer, forudsat at der enten 
ikke sker nogen betaling eller, hvis en betaling finder sted, at den af arrangøren 
overføres direkte til en velgørenhedsorganisation efter medlemmets valg 
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b) udgivelse af en bog eller en artikel, forudsat at eventuelle forfatterhonorarer i 
forbindelse med værker, der offentliggøres i relation til et medlems funktioner, af 
udgiveren overføres direkte til en velgørenhedsorganisation efter medlemmets valg. 

4. Eksterne aktiviteter må ikke 

a) undergrave Revisionsrettens upartiskhed 
b) skabe en interessekonflikt eller objektivt kunne opfattes som skabende en 

interessekonflikt 
c) være uforholdsmæssigt tidskrævende, også under hensyntagen til den kumulerede 

effekt af et medlems samlede eksterne aktiviteter 
d) give medlemmet en økonomisk gevinst. 

Artikel 13 
Medlemmernes forpligtelser efter tjenesteperiodens ophør 

1. Efter tjenesteperiodens ophør overholder forhenværende medlemmer de forpligtelser, 
der følger af deres hverv og fortsat har virkning efter deres tjenesteperiode, i 
særdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og 
tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele, 
jf. artikel 286, stk. 4, i TEUF, og de forpligtelser, der er fastsat i denne adfærdskodeks. 

2. De er fortsat bundet af forpligtelserne i forbindelse med tilbageholdenhed og kollegialitet 
som fastsat i artikel 11 med hensyn til aktiviteter udført i løbet af deres tjenesteperiode. 
Som fastsat i artikel 339 i TEUF er medlemmerne fortsat underlagt tavshedspligt, efter at 
deres hverv er ophørt. 

II. PROCEDUREBESTEMMELSER 

Artikel 14 
Interesseerklæring 

1. Medlemmerne afgiver en interesseerklæring: 

a) senest en måned efter deres tiltrædelse 
b) hvert år den 31. januar  
c) når som helst i tilfælde af væsentlige ændringer i de oplysninger, der skal angives 

(herunder nye eksterne aktiviteter omfattet af stk. 10)  
d) ved deres udtrædelse af tjenesten. 

2. Interesseerklæringen afgives til formanden ved anvendelse af modellen i bilag I til denne 
adfærdskodeks. 

3. Interesseerklæringen indeholder de oplysninger, der er angivet i denne artikels stk. 4-11. 

4. Revisionsrettens medlemmer afgiver erklæring om finansielle interesser, aktiver eller 
passiver, der kan skabe en interessekonflikt eller objektivt kan opfattes som skabende en 
interessekonflikt i forbindelse med udøvelsen af deres hverv. 
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5. Herunder hører individuelle beholdninger af virksomhedskapital, især aktier, og andre 
former for beholdninger, f.eks. af konvertible obligationer eller investeringscertifikater. 
Der skal ikke afgives erklæring om investeringsbeviser, som er udstedt af 
investeringsforeninger og ikke indebærer en direkte interesse i virksomhedskapital. 

6. Der afgives erklæring om enhver ejendom under direkte ejerskab eller ejerskab via et 
ejendomsselskab med angivelse af dens omtrentlige beliggenhed og dens karakter, 
undtagen om boliger, der udelukkende benyttes af ejeren og dennes familie. Løsøre er 
ikke omfattet af denne bestemmelse. 

7. Disse forpligtelser gælder ægtefællers, partneres1 og mindreårige børns finansielle 
interesser, såfremt disse objektivt kan anses for at kunne give anledning til en 
interessekonflikt. 

8. Ved deres tiltrædelse afgiver medlemmerne erklæring om alle deres erhvervsmæssige 
aktiviteter og æreshverv i de foregående tre år.  

9. For at undgå enhver potentiel risiko for interessekonflikter afgiver medlemmerne 
erklæring om deres ægtefællers eller partneres2 eventuelle erhvervsmæssige 
virksomhed. 

10. Medlemmerne afgiver erklæring om alle deres aktuelle eksterne aktiviteter ud over at 
afgive erklæring om dem efter den specifikke procedure, der er fastsat i artikel 16, stk. 1. 
Eksterne aktiviteter henhørende under artikel 12, stk. 3, er ikke omfattet af denne 
bestemmelse.  

11. Medlemmerne afgiver erklæring om enhver udmærkelse, pris eller æresbevisning, der 
tildeles dem. 

12. Medlemmerne er ansvarlige for deres egne erklæringer. 

13. Revisionsrettens formand foretager en formel undersøgelse af erklæringerne, bistået af 
den juridiske tjeneste. Formandens interesseerklæringer undersøges af det medlem, der 
i rangfølgen følger lige efter formanden i henhold til forretningsordenens artikel 5.  

14. Efter denne undersøgelse offentliggøres interesseerklæringerne på Revisionsrettens 
websted under behørig hensyntagen til beskyttelsen af personoplysninger.  

15. For at undgå enhver mulig interessekonflikt tager formanden hensyn til erklæringerne i 
sine forslag til udpegelse af medlemmer til Revisionsrettens afdelinger og udvalg. 

16. Hvis medlemmerne befinder sig i en situation, som ikke er omfattet af 
interesseerklæringen, men som kan give anledning til en interessekonflikt, meddeler de 
dette til Revisionsrettens formand. Forholdet undersøges af Etikudvalget, hvorefter det 
forelægges for Revisionsretten, som træffer de foranstaltninger, som den finder 
berettigede. 

                                                       
1 Partnere i faste ægteskabslignende forhold som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i bilag VII til 

personalevedtægten. 
2 Samme. 
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Artikel 14a 
Medlemmernes forpligtelser vedrørende visse kontraktforhold 

1. Langvarige kontraktforhold mellem medlemmer og ansatte i Revisionsretten - uanset om 
kontraktforholdene omfatter betaling eller ej - meddeles til Etikudvalget, som er 
ansvarligt for at undersøge dem. 

2. Medlemmerne må ikke indgå langvarige leje-, fremleje- eller låneaftaler med ansatte i 
Revisionsretten. 

Artikel 15 
Modtagelse af gaver og tilsvarende begunstigelser 

1. Hvis medlemmerne i overensstemmelse med diplomatisk brug eller som udtryk for 
høflighed modtager gaver eller tilsvarende begunstigelser, hvis værdi overstiger EUR 150, 
afleverer de disse til generalsekretæren. I tvivlstilfælde afgiver de erklæring til 
generalsekretæren om enhver gave, de har modtaget i forbindelse med udførelsen af 
deres hverv, og anmoder om at få vurderet dens værdi.  

2. Revisionsrettens Sekretariat fører et register over gaver og tilsvarende begunstigelser til 
en værdi af mere end EUR 150 med angivelse af giveren, og dette register fremlægges 
offentligt på Revisionsrettens websted.  

3. Denne artikel finder ikke anvendelse på officielle tjenesterejser, hvor et medlem deltager 
i en begivenhed, hvis arrangør afholder bestemte omkostninger (f.eks. rejse- eller 
hotelomkostninger). 

Artikel 16 
Medlemmernes forpligtelser vedrørende eksterne aktiviteter 

1. Medlemmerne meddeler straks alle eksterne aktiviteter og ændringer i eksterne 
aktiviteter til Revisionsrettens formand ved anvendelse af erklæringsmodellen i bilag II. 
Medlemmerne beskriver de eksterne aktiviteter så nøjagtigt som muligt ud fra kriterierne 
i stk. 3. 

2. Formanden videresender enhver sådan erklæring om eksterne aktiviteter til Etikudvalget, 
som er ansvarligt for at undersøge den. 

3. Etikudvalget undersøger i den forbindelse enhver eksisterende eller meddelt ekstern 
aktivitet ud fra de generelle kriterier i artikel 12, stk. 4. 

4. Som en undtagelse meddeles eksterne aktiviteter omfattet af artikel 12, stk. 3, litra a) og 
b), til formanden ved anvendelse af erklæringsmodellen i bilag II, hvorefter erklæringen 
til orientering sendes til Etikudvalget, som ikke afgiver udtalelse, medmindre det finder 
dette nødvendigt.  
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5. Aktiviteter omfattet af Revisionsrettens afgørelse om tjenesterejseudgifter for 
Revisionsrettens medlemmer kan ikke udgøre "eksterne aktiviteter" som omhandlet i 
artikel 12 og 16 i denne kodeks. Medlemmerne er frit stillet til, hvis de finder det relevant, 
udelukkende til orientering at meddele sådanne aktiviteter til Etikudvalget. Omvendt kan 
en ekstern aktivitet meddelt i henhold til denne kodeks ikke føre til 
omkostningsgodtgørelse i henhold til Revisionsrettens afgørelse om tjenesterejseudgifter 
for Revisionsrettens medlemmer.  

Artikel 17 
Medlemmernes erhvervsmæssige virksomhed efter tjenesteperiodens ophør 

1. Når medlemmer eller forhenværende medlemmer af Revisionsretten agter at udøve 
erhvervsmæssig virksomhed inden for de første to år efter tjenesteperiodens ophør, 
meddeler de straks dette til Revisionsrettens formand ved anvendelse af 
erklæringsmodellen i bilag III, om muligt mindst to måneder i forvejen. 

2. Ved "erhvervsmæssig virksomhed" forstås i denne kodeks enhver erhvervsaktivitet, 
lønnet eller ulønnet. Dette omfatter ikke: 

a) ulønnede æreshverv i stiftelser eller lignende organisationer - uden forbindelse til 
Den Europæiske Unions aktiviteter - inden for politiske, juridiske, videnskabelige, 
kulturelle, kunstneriske, sociale eller sportslige områder, inden for velgørenhed eller 
i uddannelsesinstitutioner 

b) forvaltning af aktiver, beholdninger, personlig formue eller familieformue foretaget 
som privatperson  

c) tilsvarende aktiviteter. 

3. Formanden videresender sådanne erklæringer til undersøgelse i Etikudvalget. 
Etikudvalget undersøger, om den planlagte erhvervsmæssige virksomhed er forenelig 
med artikel 286, stk. 4, i TEUF og denne kodeks, om den undergraver Revisionsrettens 
upartiskhed, og om der foreligger en interessekonflikt. 

4. I forbindelse med sin undersøgelse i medfør af stk. 3 identificerer og vurderer 
Etikudvalget om fornødent specifikke og begrundede risici vedrørende kriterierne i stk. 3 
med udspring i beretninger, for hvilke medlemmet var ordfører i de sidste to år af sin 
tjenesteperiode. Etikudvalget tager også hensyn til artikel 15 om erhvervsfrihed og ret til 
at arbejde i EU's charter om grundlæggende rettigheder. 

5. Hvis Etikudvalget mener, at den erhvervsmæssige virksomhed er uforenelig med artikel 
286, stk. 4, i TEUF og denne kodeks, meddeler formanden dette til det forhenværende 
medlem, som skal afholde sig fra at udøve den pågældende aktivitet.  

6. Som en undtagelse forventes der i princippet ingen interessekonflikt, hvis det 
forhenværende medlem agter at udøve et offentligt embede.  
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III. ORGANISATORISK RAMME 

Artikel 18 
Etikudvalget 

1. Revisionsretten opretter hermed et Etikudvalg, der behandler ethvert etisk spørgsmål, 
som det finder relevant i forbindelse med standarderne i denne kodeks og 
Revisionsrettens omdømme, herunder med henblik på at videreudvikle standarderne. 

2. Udvalgets sammensætning er fastlagt i artikel 33 i gennemførelsesbestemmelserne til 
Revisionsrettens forretningsorden.  

3. Udvalget vælger en formand af sin midte.  

4. Udvalget træder sammen på anmodning fra sin formand eller på baggrund af en 
anmodning om udtalelse modtaget fra Revisionsrettens formand eller et medlem af 
Revisionsretten. Udvalgets forhandlinger er fortrolige. 

5. Udvalget afgiver udtalelse senest 30 dage efter at være blevet hørt. På forslag fra sin 
formand kan udvalget afgive udtalelse ved skriftlig procedure. Som en undtagelse afgiver 
udvalget udtalelse så hurtigt som muligt, når det høres i medfør af artikel 17. 

6. Udvalget vedtager sine udtalelser ved flertalsafstemning. Udtalelserne er begrundede og 
indeholder henvisninger til eventuelle afvigende holdninger. Udtalelserne sendes straks 
til de berørte medlemmer eller forhenværende medlemmer og sendes til orientering til 
Revisionsrettens formand og Revisionsretten. 

7. Når udvalget behandler en interesseerklæring eller en erklæring om ekstern aktivitet fra 
et udvalgsmedlem, erstattes det pågældende medlem af en suppleant til udvalget, og 
medlemmet deltager ikke i udvalgets behandling af spørgsmålet. 

8. Etikudvalget skal udfylde den rolle, som det er tildelt i afgørelsen om Revisionsrettens 
politik for sikring af et tilfredsstillende arbejdsklima og bekæmpelse af psykisk og seksuel 
chikane. 

9. Den juridiske tjeneste bistår Etikudvalget i dets opgaver og yder sekretariatsstøtte. 

10. Der indgås en kontrakt mellem Revisionsretten og det eksterne medlem af udvalget om 
vedkommendes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med mandatet, herunder om 
vederlagets størrelse. 

Artikel 19 
Interaktion mellem medlemmerne, Etikudvalget og Revisionsretten 

1. Revisionsrettens formand, medlemmer og forhenværende medlemmer kan søge 
udvalgets råd om ethvert etisk spørgsmål, navnlig vedrørende fortolkningen af denne 
adfærdskodeks. 
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2. Medlemmerne skal omgående meddele det skriftligt til formanden og den relevante 
afdelingsformand, hvis de mener, at deres uafhængighed påvirkes utilbørligt eller trues 
af en enhed uden for Revisionsretten. 

3. Revisionsrettens medlemmer og forhenværende medlemmer samarbejder fuldt ud med 
udvalget, navnlig ved at fremlægge alle de oplysninger og al den dokumentation, som det 
anmoder om. De har ret til at blive hørt. 

4. Hvis et medlem eller et forhenværende medlem er uenigt i en udtalelse fra Etikudvalget, 
som berører vedkommende negativt, sender vedkommende senest fem arbejdsdage fra 
datoen for modtagelsen af udtalelsen en skriftlig forklaring af årsagerne til denne 
uenighed til formanden, som straks forelægger sagen for Revisionsretten til behandling 
og endelig afgørelse. Når sagen vedrører en planlagt erhvervsmæssig virksomhed 
omfattet af artikel 17, behandler Revisionsretten den snarest muligt. 

5. Virkningen af den for Revisionsretten forelagte udtalelse fra Etikudvalget suspenderes. 
Revisionsretten kan i det omfang, som den måtte finde hensigtsmæssigt, give foreløbige 
instrukser om den forelagte sag, indtil den har vedtaget sin endelige afgørelse. Det 
berørte medlem eller forhenværende medlem efterkommer straks sådanne instrukser og 
den endelige afgørelse fra Revisionsretten. 

6. Revisionsrettens formand sikrer, at der handles på udvalgets udtalelser og på eventuelle 
relaterede instrukser og afgørelser fra Revisionsretten. 

7. Hvert år vedtager Revisionsretten en rapport om anvendelsen af denne adfærdskodeks, 
herunder om Etikudvalgets arbejde. Rapporten offentliggøres på Revisionsrettens 
websted. 

Artikel 20  
Samarbejde med EPPO og OLAF 

Med forbehold af de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, særlig protokollen vedrørende privilegier og immuniteter, og teksterne med 
relevans for disses anvendelse, særlig de proceduremæssige garantier i forordning 2017/1939 
og forordning nr. 883/2013, samarbejder Revisionsrettens medlemmer fuldt ud med Den 
Europæiske Anklagemyndighed og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig i 
forbindelse med disses undersøgelser og efterforskninger. 

IV. ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 

Artikel 21 
Anvendelse af adfærdskodeksen 

1. Revisionsrettens formand og medlemmer sikrer, at denne adfærdskodeks overholdes, og 
at den anvendes i god tro og under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet. 
Revisionsrettens eksisterende interne og eksterne kontrolforanstaltninger finder 
anvendelse på de aktiviteter, der er omfattet af denne kodeks. 
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2. Ved fortolkningen af denne kodeks tages der hensyn til relevante europæiske og 
internationale praksis og standarder, uden at dette berører kodeksens bestemmelser, 
som indeholder et komplet sæt rettigheder og forpligtelser. 

Artikel 22 
Afsluttende bestemmelser 

1. Denne adfærdskodeks er en del af gennemførelsesbestemmelserne til Revisionsrettens 
forretningsorden, hvortil den knyttes som bilag.  

2. Den ophæver og erstatter adfærdskodeksen for Revisionsrettens medlemmer af 
10. februar 2022. 

3. Den træder i kraft med øjeblikkelig virkning. 

4. Artikel 14, stk. 8, i den reviderede adfærdskodeks finder ikke anvendelse på medlemmer, 
hvis tjenesteperiode er påbegyndt på tidspunktet for vedtagelsen af denne kodeks. 

5. Denne adfærdskodeks meddeles de forhenværende medlemmer, sendes til orientering 
til Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. 

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. april 2022 

 På Revisionsrettens vegne 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Formand 
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Bilag I 

INTERESSEERKLÆRING 

(artikel 14) 

Fuldt navn: 

I. Finansielle interesser, aktiver og passiver (adfærdskodeksens artikel 14, stk. 4 og 5) 
Angiv interesser, aktiver og passiver, der kan skabe en interessekonflikt eller objektivt kan 
opfattes som skabende en interessekonflikt i forbindelse med udøvelsen af dit hverv. 
 

Angiv for hver interesse: 
Interessetypen (f.eks. aktier, 
obligationer, lån, anden interesse, 
passiv) 

Den pågældende enhed (f.eks. 
virksomhed, bank, fond) 

Interessens størrelse (f.eks. 
antallet af aktier) 

   

 

II. Ægtefælles, partners eller mindreårige børns finansielle interesser, der objektivt kan 
anses for at kunne give anledning til en interessekonflikt (adfærdskodeksens artikel 14, 
stk. 7).  
Angiv navn på pågældende ægtefælle, partner eller mindreårige børn og de samme 
oplysninger som under I.  
 

III. Fast ejendom (adfærdskodeksens artikel 14, stk. 6) 
Enhver ejendom under direkte ejerskab eller ejerskab via et ejendomsselskab med 
angivelse af dens omtrentlige beliggenhed og dens karakter3. Ejendommens værdi skal 
ikke opgives. 
 

IV. Tidligere aktiviteter (adfærdskodeksens artikel 14, stk. 8)4  
Angiv postens eller posternes art, organets navn og dets formål/virksomhed. 
 

                                                       
3 Som fastsat i artikel 14, stk. 6, omfatter dette ikke "boliger, der udelukkende benyttes af ejeren 

og dennes familie". 
4 Erklæringen under dette punkt afgives af nye medlemmer ved begyndelsen af deres første 

mandatperiode. Hvis og når deres erklæring ajourføres, kopieres denne del uændret. 
Medlemmer, der begynder en ny (anden eller tredje) seksårig mandatperiode uden afbrydelse 
mellem mandatperioderne, er fritaget fra at afgive erklæringen under dette punkt. 
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V. Aktuelle eksterne aktiviteter (adfærdskodeksens artikel 14, stk. 10)5 6 
Angiv hver aktivitets betegnelse og beskriv dens art og formål.  
 

VI. Ægtefælles eller partners erhvervsmæssige virksomhed (adfærdskodeksens artikel 14, 
stk. 9) 
 

VII. Udmærkelser, priser og æresbevisninger samt yderligere relevante oplysninger 
(adfærdskodeksens artikel 14, stk. 11) 
 

 

 

Jeg erklærer hermed, at ovenstående oplysninger er korrekte. 

 

Dato: Underskrift: 
 

Denne erklæring offentliggøres i overensstemmelse med kodeksens artikel 14, stk. 4.  
  

                                                       
5 De eksterne aktiviteter, der er omfattet af artikel 12, stk. 3, litra a) og b), oplyses ikke her, men 

behandles i henhold til artikel 16, stk. 4. 
6 Hvis du lige er begyndt på din første mandatperiode, og én eller flere af dine eksterne aktiviteter 

stadig undersøges på grundlag af din erklæring i henhold til artikel 16, skal du angive dem fuldt 
ud og tilføje følgende fodnote: "Denne eksterne aktivitet undersøges på nuværende tidspunkt af 
Revisionsrettens Etikudvalg." Når proceduren i henhold til artikel 16, stk. 3, er afsluttet, skal du 
indsende en ajourført interesseerklæring, som afspejler procedurens resultat. 
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Bilag II 

ERKLÆRING OM EN EKSTERN AKTIVITET 

(artikel 12 og 16) 

Fuldt navn: 
 

Den eksterne aktivitets betegnelse: 
 

Beskrivelse: 
Beskriv aktiviteten så nøjagtigt som muligt og vedlæg eventuel relevant dokumentation. 

Oplysninger: 
Angiv oplysninger til vurderingsbrug, som dokumenterer, om aktiviteten: 

a) undergraver Revisionsrettens upartiskhed 
b) skaber en interessekonflikt 
c) er uforholdsmæssigt tidskrævende (både i sig selv og under hensyntagen til dine 

kumulerede eksterne aktiviteter)  
d) giver dig en økonomisk gevinst. 

Planlagt dato for den eksterne aktivitet: 
 

Angiv rejse- og opholdsomkostninger dækket af tredjeparter: 
 

 

Jeg erklærer hermed, at ovenstående oplysninger er korrekte. 

 

Dato: Underskrift: 
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Bilag III 

ERKLÆRING OM ERHVERVSMÆSSIG VIRKSOMHED 

(artikel 177) 

 
Fuldt navn: 
 

Planlagt erhvervsmæssig virksomhed: 
 

Beskrivelse:  
Beskriv den erhvervsmæssige virksomhed så udførligt og nøjagtigt som muligt og vedlæg 
eventuel relevant dokumentation som bilag. 

 
Oplysninger:  
Angiv oplysninger til vurderingsbrug, som dokumenterer, om den erhvervsmæssige 
virksomhed: 

a) undergraver Revisionsrettens upartiskhed: 
b) skaber en interessekonflikt: 

Planlagt startdato for den erhvervsmæssige virksomhed: 
 

 

Jeg erklærer hermed, at ovenstående oplysninger er korrekte. 

 

Dato: Underskrift: 
 

                                                       
7 Bemærk, at aktiviteter omfattet af undtagelsen i artikel 17, stk. 2, litra a)-c), ikke skal opgives. 
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Afgørelse nr. 66-2011 om etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret 

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET HAR - 

ud fra følgende betragtninger: 
For at gennemføre sine opgaver skal Retten være og anses for at være en objektiv, uafhængig og 
professionel institution, som de berørte parter kan have fuld tillid til. 
Rettens revisionsretningslinjer og -standarder fastsætter, at Den Europæiske Revisionsret skal 
gennemføre sine revisioner i overensstemmelse med INTOSAI’s etiske kodeks (ISSAI 30); 
Det er nødvendigt at have et sæt etiske retningslinjer for at sikre, at de daglige beslutninger, der 
træffes i Retten, er i overensstemmelse med principperne i ISSAI 30;  
Uafhængighed, integritet, upartiskhed, faglig dygtighed, merværdieffekt, ekspertise, 
produktivitet og god forvaltningsskik er grundlæggende principper for Den Europæiske 
Revisionsret, for medlemmerne og for de ansatte.  
og under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, 
under henvisning til INTOSAI’s etiske kodeks (ISSAI 30), 
under henvisning til bedste praksis i andre overordnede revisionsorganer - 

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE 

Artikel 1 
Vedlagte etiske retningslinjer finder anvendelse i Den Europæiske Revisionsret. 

Bilag III



 - 2 - 

 

 

Artikel 2 
Rettens Generalsekretariat vil på intranettet offentliggøre og ajourføre en liste med eksempler 
på etiske dilemmaer, som vi kan blive stillet over for i vores daglige arbejde. Denne liste er kun 
til orientering og er ikke udtømmende, men den skal gøre det nemmere at forstå og anvende 
retningslinjerne. Medlemmerne og Rettens ansatte opfordres til at bidrage til denne liste med 
eksempler. 
 
Artikel 3 
Denne afgørelse ophæver og erstatter Kodeks for god forvaltningsskik gældende for ansatte ved 
Den Europæiske Revisionsret (Bilag IV til afgørelse nr. 26-2010 om 
gennemførelsesbestemmelser til Revisionsrettens forretningsorden).  

Afgørelsen får virkning fra dagen for undertegnelsen. 

Luxembourg, den 26. oktober 2011. 

På Den Europæiske Revisionsrets vegne 
 

 
 
 
 

 
Vítor Caldeira 
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Forord 
 
Den Europæiske Revisionsret har vedtaget følgende målerklæring: 

Den Europæiske Revisionsrets opgaver 

Den Europæiske Revisionsret er en EU-institution, der er oprettet ved traktaten til at revidere EU's finanser. Som EU's 
eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fungerer som den uafhængige vogter af 
unionsborgernes finansielle interesser.  

Retten leverer revisionsydelser, som indebærer, at den vurderer inkasseringen og udbetalingen af EU's midler. Retten 
undersøger, om de finansielle transaktioner er blevet registreret og oplyst korrekt, om de er foretaget lovligt og formelt 
rigtigt, og om de er blevet forvaltet under iagttagelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
Retten meddeler resultaterne af sine revisioner i klare, relevante og objektive beretninger, og den afgiver også udtalelser om 
den økonomiske forvaltning af EU-midlerne.  

Retten fremmer ansvarlighed og gennemsigtighed og bistår Europa-Parlamentet og Rådet med at overvåge gennemførelsen 
af EU-budgettet, navnlig i forbindelse med dechargeproceduren. Retten lægger vægt på at være en effektiv organisation på 
forkant med udviklingen inden for revision af offentlige midler og offentlig administration  

For at opfylde dette mål bør Retten være og anses for at være en objektiv, uafhængig og 
professionel institution, som de berørte parter kan have fuld tillid til. Retten har derfor 
vedtaget de regler, der er fastsat i INTOSAI’s etiske kodeks (ISSAI 30), og udsender nu et sæt 
etiske retningslinjer. 

De etiske retningslinjer skal hjælpe os med at sikre, at vores daglige beslutninger både inden 
for revision og i forbindelse med driften af institutionen er i overensstemmelse med de 
principper, der er fastlagt i INTOSAI’s kodeks. De er baseret på vores værdier: uafhængighed, 
integritet, upartiskhed, faglig dygtighed, merværdieffekt, ekspertise og produktivitet. De 
gælder for hele Rettens personale: medlemmerne1, de ledende medarbejdere, revisorerne og 
personalet i administrative funktioner. De omfatter endvidere de relevante bestemmelser i 
traktaten2 og i personalevedtægten3 samt principperne for god forvaltningsskik.  
Manglende overholdelse af de etiske principper kan betragtes som pligtforsømmelse og 
resultere i, at der indledes en disciplinær procedure.  
Dette dokument fastlægger en række vejledende principper. Det er dog vores eget personlige 
ansvar at vælge den løsning, der er bedst eget til de enkelte specifikke etiske problemstillinger. 
Og eftersom der ikke altid er et standardsvar til hvert enkelt spørgsmål, opfordres I til at 
anvende almindelig sund fornuft og tale åbent med jeres overordnede og kolleger. 
Medlemmer og ledende medarbejdere har et særligt ansvar i etiske spørgsmål, fordi de ved 
deres eksempel har stor indflydelse på kulturen i organisationen, og de skal derfor være 
særligt opmærksomme på disse principper. 
Luxembourg, oktober 2011 
Vítor Caldeira 
 
Formand for Den Europæiske Revisionsret

                                                 
1  Traktaten, Rettens forretningsorden og adfærdskodeksen for Rettens medlemmer indeholder supplerende 

etiske krav for medlemmerne. 
2  Artikel 285 og 286 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.  
3  Artikel 11, 11a og 12 i personalevedtægten.  
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1. Tillid og troværdighed4  

Vi skal være opmærksomme på og handle i overensstemmelse med Rettens etiske 
regler. Vi skal søge råd om etiske spørgsmål, hvis det er nødvendigt. 
 

1.1. Disse retningslinjer er gældende i Den Europæiske Revisionsret. Der er også fastsat 
etiske krav for medlemmerne i traktaten, Rettens forretningsorden og adfærdskodeksen for 
Rettens medlemmer. For de ansattes vedkommende indeholder personalevedtægten også en 
række etiske krav. 

1.2. Vi skal bidrage til at skabe tillid hos Rettens interessenter, de reviderede enheder og 
Den Europæiske Unions borgere. Med dette for øje skal vi opføre os etisk korrekt og undgå 
enhver situation, der kan skade Retten. Dette gør sig også gældende, efter at vi har forladt 
Retten. 

1.3. Vi skal være bekendt med Rettens etiske krav. I etiske spørgsmål er der imidlertid 
ikke et standardsvar på hvert enkelt spørgsmål, og når en person er for tæt på en situation, 
kan det være svært at træffe den rette beslutning. I tilfælde af tvivl er det en god ide at 
betragte de etiske spørgsmål fra forskellige synsvinkler og at tale med overordnede eller 
andre kolleger. 

 
2. Integritet5 

Vi skal udvise integritet og fornøden omhu ved udførelsen af vores opgaver. 
 

2.1. Vi skal anvende Rettens revisionsretningslinjer og -standarder, revisionshåndbøger 
og andre revisionsprocedurer, som Retten har vedtaget, og informere vores overordnede i 
tilfælde af enhver afvigelse fra disse principper. 
2.2. Vi skal forvalte Rettens ressourcer lovligt, formelt rigtigt og økonomisk forsvarligt. 
Retten bør være en rollemodel inden for finansiel forvaltning: Rettens ressourcer skal 
forvaltes i fuld overensstemmelse med finansforordningen og med alle andre gældende 
bestemmelser, og dens mål skal nås i overensstemmelse med principperne for 
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

 
3. Uafhængighed, objektivitet og upartiskhed6 

Vi skal handle på en måde, der fremmer tilliden til Rettens uafhængighed, objektivitet 
og upartiskhed. 
 

3.1. Det er af afgørende betydning, at der ikke hersker tvivl om Rettens uafhængighed, 
objektivitet og upartiskhed. I vores arbejde bør vi undlade at beskæftige os med 

                                                 
4  INTOSAI’s etiske kodeks, punkt 7-11.  
5  INTOSAI’s etiske kodeks, punkt 12-13.  
6  INTOSAI’s etiske kodeks, punkt 14-26.  
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professionelle forhold, som vi har en personlig interesse i. I tilfælde af tvivl skal vi 
informere vores overordnede, som vil tage de nødvendige skridt til at løse situationen. 
3.2. Vi skal udføre vores opgaver uafhængigt af enhver form for politisk, national eller 
anden ekstern påvirkning. 
3.3. Vi skal undgå enhver reel eller tilsyneladende interessekonflikt. Det kunne for 
eksempel være tilfældet i forbindelse med medlemskab af politiske organisationer, politiske 
hverv, medlemskab af bestyrelser og finansielle interesser i reviderede enheder. Vi skal være 
særligt opmærksomme på sådanne forhold og på, hvordan de kan opfattes af tredjepart. 
3.4. Vi skal ikke have nogen tilknytning til den reviderede enhed, der vil kunne bringe 
vores uafhængighed i fare. Det kunne f.eks. være familiemæssige og/eller personlige forhold 
til ansatte i den reviderede enhed, der kunne influere på resultaterne af vores arbejde. Inden 
revisionsopgaven udføres, bør vi vurdere de potentielle konsekvenser af sådanne forhold og 
informere vores overordnede. Retten har til dette formål etableret en årlig 
godkendelsesprocedure7. 
3.5. Vi skal ikke revidere det samme område over en for lang periode, og Retten har 
derfor etableret en mobilitetsordning8. 
3.6. Hvis vi er blevet rekrutteret fra en revideret enhed, bør vi ikke tildeles opgaver, der 
vil kunne så tvivl om vores upartiskhed over for vores tidligere arbejdsgiver. Hvis vi søger 
eller tilbydes en stilling i en revideret enhed, skal vi undgå enhver situation, der kan bringe 
vores uafhængighed i fare. I et sådant tilfælde skal vi øjeblikkeligt informere vores 
overordnede, som vil vurdere situationen og tage de skridt, der vurderes at være nødvendige. 
Ledende medarbejdere har et særligt ansvar for at følge op på sådanne sager. 
3.7. Vi skal kun udøve virksomhed uden for Retten inden for de rammer, der er fastsat i 
personalevedtægten, og altid respektere vores loyalitetspligt over for Retten. Vi skal afholde 
os fra enhver handling, der kan skade Rettens omdømme, så tvivl om vores upartiskhed eller 
forstyrre vores arbejde. 
3.8. Vi kan ikke hverken for os selv eller på vegne af andre modtage gaver eller andre 
fordele, der kan influere, har til formål at influere eller kan anses for at influere på vores 
arbejde9. I en professionel sammenhæng (f.eks. konferencer, revisionsbesøg, modtagelse af 
besøgende mv.), kan vi dog modtage invitationer eller små gaver, som i værdi og art anses 
for at ligge inden for rammerne af normal høflighed. 
3.9. I sådanne tilfælde skal vi først overveje, om modtagelsen af gaven eller fordelen kan 
indvirke på vores upartiskhed eller være ødelæggende for tilliden til Retten. I tvivlstilfælde 
skal vi tale med vores overordnede. Modtagelse af invitationer til morgenmad, frokost eller 
aftensmad – inden for rammerne af en tjenesterejse – skal anføres i anmeldelsen af 
udgifterne til tjenesterejser10. 

 

 

 

                                                 
7  Jf. Rettens afgørelse nr. 36-2011.  
8  Jf. Rettens afgørelse nr. 14-2010.  
9  Personalevedtægten, artikel 11.  
10  Jf. Mission Guidelines. 
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4. Tavshedspligt11 

 Vi er underlagt tavshedspligt i forhold til vores arbejde12. Denne pligt må ikke indskrænke 
den enkeltes ytringsfrihed. 

 
4.1. Vi har adgang til en stor mængde oplysninger om de reviderede enheder, og det er 
afgørende betydning, at vi sikrer et tillidsfuldt samarbejde med dem. Med dette for øje og i 
medfør af personalevedtægten underskrev vi, da vi startede i Retten, en 
fortrolighedserklæring, som vi skal respektere. 
4.2. Vi skal undlade at videregive oplysninger, som vi har fået kendskab til i forbindelse 
med vores arbejde, til tredjepersoner, undtagen inden for rammerne af Rettens procedurer 
eller i medfør af de relevante forordninger. 
4.3. Vi skal iagttage principperne om informationssikkerhed og bestemmelserne i 
forordning nr. 45/2001 om beskyttelse af personoplysninger. I tilfælde af tvivl bør vi ikke 
tøve med at kontakte Rettens databeskyttelsesansvarlige. 
4.4. Retten fremmer intern åbenhed, og vi har en grundlæggende ret til at give udtryk for 
vores mening og påpege forhold, som kan medvirke til at forbedre Rettens performance. 
Denne ret er sikret ved personalevedtægten og bør bygge på en loyalitetspligt over for 
institutionen13. Vi fortsætter med at være underlagt tavshedspligt, efter at vi har forladt 
Retten. 

 
5. Kompetence og faglig videreuddannelse14 

Vi skal altid udføre vores opgaver professionelt og i overensstemmelse med høje 
professionelle standarder.  

 
5.1. Vi skal være bekendt med og anvende de relevante lovgivningsmæssige og operative 
procedurer for at kunne udføre vores opgaver på en kompetent og upartisk måde. Hvis vi er 
revisorer skal vi navnlig anvende Rettens revisionsretningslinjer og -standarder, INTOSAI’s 
og IFAC’s professionelle standarder og relevante revisionsmetoder. Vi skal ikke påtage os 
arbejde, som vi ikke er i stand til at udføre. Vi skal udvikle vores faglige kvalifikationer og 
følge uddannelseskurser. 
5.2. Medlemmer og ledende medarbejdere har et særligt ansvar for at sikre, at personalet 
får den efteruddannelse, der er påkrævet i tjenestens interesse. Den enkelte ansattes behov 
for udvikling af færdigheder behandles inden for rammerne af 
personalebedømmelsessystemet. 

 

 

 

                                                 
11  INTOSAI’s etiske kodeks, punkt 27.  
12  Personalevedtægten, artikel 17.  
13  Personalevedtægten, artikel 17a, og Rettens afgørelse nr. 7-2010.  
14  INTOSAI’s etiske kodeks, punkt 28-33. 
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6. En organisation, der fremmer ekspertise og effektivitet 

Vi skal bidrage til at gøre Retten til en organisation, der fremmer ekspertise og effektivitet. 

 
6.1. Et godt arbejdsmiljø er afgørende både med hensyn til at nå Rettens mål og at sikre 
tilfredshed blandt de ansatte. Vi skal bidrage til dette mål ved at fremme fagligt og 
personligt samarbejde, være åbne og villige til at dele viden og hjælpe kolleger fra alle 
Rettens tjenester. Medlemmer og ledende medarbejdere har et særligt ansvar for at fremme 
et godt arbejdsmiljø. 
6.2. Vi skal undgå enhver form for forskelsbehandling og bidrage til at gennemføre en 
politik for lige muligheder for alle ansatte. Medlemmer og ledende medarbejdere skal sikre, 
at alle ansatte behandles lige og gives lige muligheder i deres faglige udvikling. De enkelte 
ansattes færdigheder og potentiale skal tages i betragtning, når der fordeles ansvarsområder. 
Et tæt forhold mellem ansatte kan gøre det vanskeligt at overholde princippet om 
ligebehandling, og det bør derfor undgås, at ægtefæller og partnere arbejder i samme tjeneste 
eller arbejder i en hierarkisk relation. 
6.3. Vi skal opføre os respektfuldt over for andre, undgå enhver optræden, der kan 
krænke andres værdighed og afholde os fra enhver form for chikane15. Vi skal også vise 
respekt for andres synspunkter og inden for rimelighedens grænser acceptere forskellige 
holdninger på det professionelle plan. Feedback skal gives på en respektfuld, fair og 
konstruktiv måde. 
6.4. Vi skal handle i overensstemmelse med Rettens interesser. Det indebærer, at vi ikke 
skal følge ordrer om at gøre noget ulovligt eller uetisk16. Vi skal fremføre vores synspunkter 
på konstruktiv vis, inden der træffes en beslutning, og når beslutningen er truffet, skal vi 
gennemføre den på effektiv vis. 
6.5. Medlemmerne og ledelsen skal sikre, at de ansattes interesser varetages. De har et 
særligt ansvar for at hjælpe med at beskytte ansatte, som afslører og indberetter 
uoverensstemmelser som beskrevet i personalevedtægten17.  
6.6. Vi har pligt til at underrette vores overordnede om ethvert forhold, som vi er bekendt 
med, og som kan skade Retten eller dens ansatte. Sådanne tiltag bør altid være behørigt 
begrundede, træffes i god tro og være fortrolige. 
6.7. Vi skal bidrage til at gennemføre Rettens politik for åben intern og ekstern 
kommunikation. Åbenhed har en positiv effekt på samarbejde. Vi skal dele relevante 
oplysninger med andre, og vi skal være klar over, hvilke oplysninger vi ligger inde med, 
som kunne være relevante for andre i deres arbejde. Informationsudveksling bør afvejes i 
forhold til fortrolighedspligten, men bør ikke begrænses mere end strengt nødvendigt. 
6.8. Vi skal også spørge vore kolleger til råds og bede om deres faglige vurdering. 

 
 
 
 
                                                 
15  Personalevedtægten, artikel 12a. Jf. Rettens afgørelse 61-2006 & 95-2008.  
16  Personalevedtægten, artikel 21. 
17  Personalevedtægten, artikel 22a og 22b.   
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7. God forvaltningsskik 

Vi skal anvende principperne om god forvaltningsskik.  

 
7.1. Vi forpligter os til at tjene EU-borgernes interesser. EU-borgere forventer 
revisionsydelser af høj kvalitet og en tilgængelig administration. 
7.2. Ved kontakt med offentligheden skal vi være engagerede, kompetente, høflige og 
hjælpsomme. 
7.3. Vi skal imødekomme anmodninger om oplysninger om spørgsmål, der vedrører os, 
og i øvrige tilfælde henvise til den person, som er ansvarlig for det pågældende område. 
7.4. Når vi modtager en anmodning, skal vi med det samme sende en bekræftelse på 
modtagelsen, med angivelse af de nødvendige kontaktoplysninger på den person, der 
behandler sagen (navn, e-mailadresse, telefonnummer). En anmodning om oplysninger skal 
behandles med det samme, principielt inden for 15 arbejdsdage, og svaret skal udarbejdes på 
det sprog, som anmodningen er fremsat på (forudsat, at det er et af Den Europæiske Unions 
officielle sprog). Hvis det ikke er muligt at svare inden for denne frist, bør vi sende et 
foreløbigt svar, hvori vi angiver en rimelig svarfrist. 
7.5. Inden vi sender oplysninger, skal vi undersøge, om disse oplysninger allerede er 
offentliggjort af Retten18. Hvis dette ikke er tilfældet, skal vi videregive anmodningen til 
Rettens tjeneste med ansvar for kommunikation. Alle afslag på anmodninger om 
oplysninger skal være begrundede i en potentiel skade på institutionernes interesser. 
7.6. Ansatte skal henvise alle henvendelser fra journalister til Rettens pressetjeneste. 
Medlemmerne skal informere pressetjenesten om deres kontakter til pressen. 
7.7. Vi kan modtage anmodninger pr. post, e-mail, fax eller telefon. Vi kan også svare 
ved hjælp af ethvert af ovenstående midler, men vi bør altid tage de potentielle retlige 
virkninger af svaret i betragtning (f.eks. lovpligtige frister, bevis eller kvittering for svaret 
mv.). 
7.8. Vi bør altid være forsigtige, når vi sender oplysninger uden for Retten, og vi bør ikke 
tøve med at konsultere vores overordnede og Rettens tjeneste med ansvar for 
kommunikation. 
7.9. Enhver afgørelse, som påvirker de enkelte ansattes rettigheder og interesser (f.eks. 
personaleanliggender som forfremmelser, udnævnelser, finansielle rettigheder mv.) skal 
straks meddeles skriftligt og først og fremmest til de personer, som er direkte berørt. 
Meddelelsen skal indeholde mulighederne for at gøre indsigelse mod afgørelsen, de 
relevante klageinstanser og tidsfristerne for indgivelse af klager (navnlig retsinstanserne og 
Ombudsmanden). 
7.10. Upassende anmodninger om oplysninger eller klager (f.eks. repetitive, uforståelige, 
uhøflige mv.) skal afvises på en høflig, men bestemt måde, samtidig med at vi altid giver en 
passende begrundelse. Rettens ansatte bør altid afholde sig fra at indgive uberettigede 
klager. 

                                                 
18  Aktindsigt i Rettens dokumenter er reguleret ved Rettens afgørelse 12-2005 & 14-2009. 
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