
 

 

 
 
 
 
 

MEDDELANDE OM OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION 
OM HÖGRE TJÄNSTEMÄNS YRKESVERKSAMHET 

EFTER AVSLUTAD TJÄNSTGÖRING 
Artikel 16 tredje och fjärde styckena i tjänsteföreskrifterna 

 
Årlig rapport för 2020 

 
 

1. Rättslig ram 
 
 
Enligt artikel 16 i tjänsteföreskrifterna är tjänstemän även efter att ha lämnat tjänsten skyldiga att uppträda med 
heder och omdöme när det gäller att acceptera vissa uppgifter eller ta emot vissa förmåner. Före detta tjänstemän 
som har för avsikt att utöva yrkesverksamhet inom två år efter det att de har avslutat sin tjänstgöring ska 
underrätta sin institution, så att den kan besluta om den ska förbjuda eller godkänna verksamheten (eller vid 
behov föreskriva lämpliga villkor för godkännande). 
 
I artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna anges att tillsättningsmyndigheten i princip ska förbjuda före detta 
högre tjänstemän att inom de närmaste tolv månaderna efter det att de har avslutat sin tjänstgöring utöva 
lobbyverksamhet eller stödverksamhet gentemot anställda inom sin tidigare institution för sin affärsverksamhet, 
sina kunder eller sina arbetsgivare i frågor som de ansvarat för under de tre senaste årens tjänstgöring.  
 
I artikel 16 fjärde stycket i tjänsteföreskrifterna föreskrivs att varje institution, i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2018/17251, varje år ska offentliggöra information om tillämpningen av tredje stycket, 
inbegripet en förteckning över alla ärenden som har bedömts. 
 
Revisionsrätten förklarar nedan de kriterier som den tillämpar för att fullgöra sin skyldighet och redogör för sin 
analys. I detta meddelande sammanfattar revisionsrätten de beslut som har fattats.  
 
Revisionsrätten baserar sitt offentliggörande på artikel 16 fjärde stycket i tjänsteföreskrifterna, i kombination med 
förordning (EU) 2018/1725. 
 
 

                                                             
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och 
byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001. 



 

 

2. Kriterier som tillämpas för genomförandet av artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna 
 
 
Definition av högre tjänstemän 
 
I enlighet med artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna avses med högre tjänstemän följande 
personalkategorier:  

- Generalsekreteraren. 
- Direktörer. 
- Särskilda rådgivare. 
- Chefer för ledamöternas kanslier2. 

 
Period som berörs 
 
I artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna hänvisas till extern verksamhet som utövas av före detta högre 
tjänstemän ”inom de närmaste tolv månaderna efter det att de har avslutat sin tjänstgöring”.  
 
Det är följaktligen den perioden som ska beaktas i samband med det offentliggörande som föreskrivs i artikel 16 
fjärde stycket. 
 
Yrkesverksamhet som berörs 
 
Artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna gäller en före detta högre tjänstemans verksamhet i form av 
lobbyverksamhet eller stödverksamhet gentemot anställda inom sin tidigare institution för sin affärsverksamhet, 
sina kunder eller sina arbetsgivare i frågor som han eller hon ansvarat för under de tre senaste årens tjänstgöring. 
Sådan verksamhet ska i princip förbjudas av tillsättningsmyndigheten under de närmaste tolv månaderna efter 
avslutad tjänstgöring.  
 
Revisionsrätten begränsar inte sin analys till enbart uppgifter där lobbyverksamhet eller stödverksamhet utgör 
kärnverksamheten. Inom ramen för artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna beaktas även sådan 
verksamhet som visserligen inte utgör lobbyverksamhet eller stödverksamhet vid den tidpunkt då anmälan 
lämnas in men som i teorin skulle kunna göra det i framtiden. 
 
Den information som presenteras nedan omfattar inte mottagna anmälningar avseende verksamheter som på 
grund av sin natur inte utgör lobbyverksamhet eller stödverksamhet. 
På sin webbplats offentliggör revisionsrätten information (under Om oss – Insyn – Etik) om tillämpningen av 
artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna, inbegripet en förteckning över de yrkesverksamheter som har 
bedömts av tillsättningsmyndigheten och namnen på de berörda före detta högre tjänstemännen.  
 
En årlig rapport om tillämpningen av artikel 16 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna offentliggörs för de 
yrkesverksamheter som har godkänts det året. 
  

                                                             
2 Definitionen av högre tjänstemän utvidgades till chefer för ledamöternas kanslier den 1 september 2017. Före 

det omfattades de inte. 

http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/Transparency-ethics.aspx


 

 

 
Beslutsförfarande med avseende på artikel 16 tredje stycket 
Anmälningar från före detta högre tjänstemän om utövande av yrkesverksamhet efter avslutad tjänstgöring vid 
revisionsrätten behandlas på samma sätt som alla sådana anmälningar från före detta anställda. 
 
Direktoratet för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster tar emot anmälan. Om det finns ett möjligt direkt 
eller indirekt samband mellan verksamheten och den före detta högre tjänstemannens arbetsuppgifter under de 
tre senaste åren vid revisionsrätten, eller mellan verksamheten och arbetet vid hans eller hennes tidigare 
tjänsteavdelning eller revisionsrättens arbete, begärs ett utlåtande från tjänsteavdelningen och rättstjänsten. Om 
nödvändigt hörs även den partssammansatta kommittén. Baserat på dessa olika synpunkter fattar 
tillsättningsmyndigheten sitt slutliga beslut. 
 
Antal verksamheter som berörs  
Eftersom varje anmälan (och därmed varje beslut) kan röra flera verksamheter, har vi delat upp informationen 
nedan per bedömd verksamhet för att ge en fullständig bild. 
 

3. Konkreta ärenden 
 
Detta meddelande rör verksamheter som före detta högre tjänstemän har anmält och sedermera också 
utövat. 
 
År 2020 avslutade två före detta högre tjänstemän sin tjänstgöring vid revisionsrätten, varav en anmälde sin 
avsikt att utöva yrkesverksamhet. Eftersom denna tjänsteman avslutade sin tjänstgöring vid revisionsrätten 
under 2020 lämnades hans begäran i vederbörlig ordning in inom tolv månader från avslutad tjänstgöring. 
 
Nedan anges närmare uppgifter om de två före detta högre tjänstemännen och den verksamhet som en av dem 
har anmält. 
 
Avslutad tjänstgöring: 31 maj 2020 
 
Före detta tjänsteman 
Eduardo Ruiz García  
Revisionsrättens före detta generalsekreterare (lönegrad AD 16) 
Ny verksamhet 
Utbildningssamordnare vid universitetet i Kastilien-La Mancha, Spanien; styrelseledamot i stiftelsen FIASEP, 
Spanien; direktör inom enheten för bilateralt stöd vid INTOSAI Development Initiative, Norge  
 
Beslut 
Eftersom de anmälda yrkesverksamheterna inte innefattade lobbyverksamhet eller stödverksamhet gentemot 
anställda inom revisionsrätten hade tillsättningsmyndigheten ingen anledning att förbjuda eller begränsa 
utövandet av dem i enlighet med artikel 16 i tjänsteföreskrifterna. 
 
Avslutad tjänstgöring: 31 december 2020 
 
Före detta tjänsteman 
Philippe Froidure 
Före detta direktör för avdelning III – Yttre åtgärder, säkerhet och rättvisa, före detta tillförordnad 
generalsekreterare för revisionsrätten  
Ny verksamhet 
Ej tillämpligt 
Beslut 
Ej tillämpligt 
 


