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KILDER KOMMENTARER 

IATE Public 
https://iate.europa.eu/home 

Bemærk pålidelighedskategorierne! 

EUR-Lex 
http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm 

Indeholder traktater, forordninger, COM-dokumenter mv. Brug den konsoliderede udgave eller den 
seneste ændrede udgave. 

Den Europæiske Unions Tidende 
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=da 

 

Vejledning i Udformning af EU-publikationer 
http://publications.europa.eu/code/da/da-000100.htm 

Indeholder ensartede regler og bestemmelser, som skal følges af alle institutioner, organer og 
agenturer i Den Europæiske Union (retsakters struktur, henvisninger, citater, generelle regler for alle 
sprog, lande-, sprog- og valutaforkortelser, navne på institutioner, organer og agenturer mv.). 

Den Europæiske Unions officielle vejviser 
https://publications.europa.eu/da/web/who-is-who 

En elektronisk vejviser over ledende medarbejdere og afdelinger i EU’s institutioner, organer og 
agenturer. 

EU-budgettet online 
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm 

Husk at bruge betegnelserne fra budgettet for det regnskabsår, der er angivet i kildeteksten. 

Den Europæiske Revisionsrets websted 
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/ecadefault.aspx 

Årsberetninger, særberetninger, særlige årsberetninger, udtalelser, præsentation af Den Europæiske 
Revisionsret, oplysninger om Revisionsrettens forskellige revisionstyper og -metoder mv. 
Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_DA.pdf 
Håndbog i forvaltningsrevision: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_D
A.PDF 
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GENERELLE INSTRUKSER KOMMENTARER 

Revisionsrettens tekster er ikke juridiske dokumenter, så de kan 
oversættes med en vis frihed. Målet er et klart og godt 
almindeligt sprog med korrekt og konsekvent terminologi.  
En særberetning bør fungere som en sammenhængende 
fortælling af journalistisk tilsnit. 

Den danske tekst skal følge den nyeste udgave af Dansk Sprognævns Retskrivningsordbog. Der skal 
sættes "traditionelt komma", dvs. komma både før og efter ledsætninger. EU-institutionerne har 
udarbejdet et supplement til Retskrivningsordbogen, Intern Retskrivningsinstruks, der indeholder dels 
præciseringer til Retskrivningsordbogen (bl.a. vedrørende skrivning af navne på institutioner, 
afdelinger, udvalg mv.), dels en række fællesinstitutionelle valg i nogle af de tilfælde, hvor 
Retskrivningsordbogen giver mulighed for flere skrivemåder.  

Oversættelse af forsiden: Følg vedlagte model.  

Overskrifter afsluttes aldrig med punktum – hverken i 
indholdsfortegnelse eller i tekst. 

 

I løbende tekst oversættes: 
Engelsk original Dansk 

oversættelse 
Fransk original 

the European 
Court of Auditors 

Den Europæiske 
Revisionsret 

la Cour des comptes 
europeenne 

the Court of 
Auditors/the 
Court/ECA 

Revisionsretten la Cour des 
comptes/la 
Cour/C(d)CE 

 

I ældre tekster kan "the Court"/"la Cour" findes oversat med "Retten", men denne praksis anvendes 
ikke længere. 

Glossaret skal ikke alfabetiseres.  

Ved opregninger (med bogstaver a), b), c) eller med romanitos 
i), ii) mv.): Når der følger en hovedsætning, begyndes der med 
stort. 

 

Fodnoter skal have samme rækkefølge som i originalen.  

Ved opremsninger forbindes de to sidste elementer med "og". Eksempel: "Danmark, Tyskland og Nederlandene". 

Direkte citater, såvel markerede som umarkerede, skal hentes 
fra kildedokumentet. 

Oversæt kun citatet selv, hvis kilden ikke kan findes på dansk. Der skal i så fald ikke bruges 
anførselstegn, men indirekte tale (som hovedregel). 

Titler på tekster, der ikke findes på dansk, oversættes ikke. Hvis der allerede findes en "officiel" dansk oversættelse af titlen, angives denne. Hvis ikke, bevares 
titlen på originalsproget. En anden løsning kan være at omskrive titlen og undlade anførselstegn, f.eks. 
Kommissionens rapport om … 

Brug kun allerede eksisterende forkortelser.  Der vil ofte være forkortelser i originalen, der ikke skal gengives med forkortelser på dansk. I nogle 
tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at bruge originalsprogets forkortelse, f.eks. hvis den optræder 
meget hyppigt, eller hvis den fulde oversættelse ikke passer i en tabel eller en figur.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/danish_spelling_2014_da.pdf
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OVERSÆTTELSE AF BESTEMTE TERMER KOMMENTARER 

Engelsk original Dansk oversættelse Fransk original 
financial audit finansiel revision audit financier 
performance 
audit 

forvaltningsrevision audit de la 
performance 

compliance audit juridisk-kritisk 
revision 

audit de 
conformité 

 

 

Begreberne "economy" (sparsommelighed), "efficiency" 
(produktivitet) og "effectiveness" (effektivitet) skal holdes adskilt. 

Definitioner fra Revisionsrettens håndbog i forvaltningsrevision: 
I henhold til princippet om SPARSOMMELIGHED skal de ressourcer, som institutionen bruger til 
udførelse af sine aktiviteter, stilles til rådighed på det rette tidspunkt, i den rigtige mængde og kvalitet 
samt til den mest fordelagtige pris  
Princippet om PRODUKTIVITET vedrører et optimalt forhold mellem de anvendte ressourcer og de 
opnåede resultater 
Princippet om EFFEKTIVITET vedrører indfrielse af de opstillede specifikke mål og opnåelse af de 
forventede resultater. 



4 

 

FORMATTERING KOMMENTARER 

"Contents" oversættes med "Indhold". "Executive summary" 
oversættes med "Resumé". "Introduction" oversættes med 
"Indledning". 

 

Faste mellemrum anvendes mellem grupperinger i tal på over 
tre cifre og mellem tal og tegnene % (procent) og ° (grader). 

Eksempler med faste mellemrum understreget: 40 963 euro, 47 %, 18 °C. 

Bindestreger skal være korte og må ikke være faste. 
Tankestreger skal også være korte. 

 

Fodnotehenvisninger sidst i sætningen skal stå før sætningens 
sluttegn (,/;/.). 

Eksempel: ... under Samhørighedsfonden og EFRU1. 

Ved henvisninger til Revisionsrettens beretninger oversættes 
ordet "Paragraph(s)" med "punkt" (ikke "afsnit") (det samme 
gælder naturligvis ved henvisninger inden for en beretning). 

 

Ved henvisninger oversættes "see" med "jf." (ikke "se").  

I løbende tekst skrives der ikke "mio. euro", men altid "millioner 
euro". Der skrives "euro" (ikke "EUR"). 

 

"Box" oversættes med "tekstboks". Der skrives ikke "tekstboks 
nr. 1", men "tekstboks 1". 

 

På dansk skal nummereringen af underpunkter stå uden 
venstreparentes: a), b), i), ii). mv. 
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HENVISNINGER KOMMENTARER 

Henvisninger til Tidende: 
Datoen indledes med "af"; der sættes ikke komma foran. 
Side forkortes altid ("s."). 

Eksempler:  
EFT L 26 af 31.1.2003, s. 1 ("EFT" til og med 31.1.2003) 
EUT L 27 af 1.2.2003, s. 12 ("EUT" fra og med 1.2.2003)  

Henvisninger til forordninger: Eksempel: 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002). 

Henvisninger til COM-dokumenter: 
☺ Ikke "dokument COM(1999)…"/"COM-dokument(1999) ...". 

☺ Måneden i tal (i eksemplet "1.") eller bogstaver, følg 
originalen 

☺ Ikke mellemrum mellem "COM" og "(" 

☺ Uanset om et KOM-dokument på forsiden har "endelig 
udg." eller "endelig", henvises der med "endelig" 

Eksempler: 
KOM(2012) 8 endelig af 26.1.2012, s. 2 ("KOM ... endelig" til og med 26.1.2012) 
COM(2012) 9 final af 27.1.2012, s. 23 (COM ... final" fra og med 27.1.2012) 

  

LOKALISERING AF LINKS Links til dokumenter på domænet europa.eu "oversættes" til dansk ved ændring af sprogkoden, hvis 
dette giver fungerende links til de danske udgaver af dokumenterne. 



 

 

 
 

Foreløbige bemærkninger 
(artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF) 

[Titel] 

 

 

Vedtaget af [Revisionsretten/Afdeling I/II/III/IV/V]] den XX. juni 2019. 


