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1.  Lena Englund i Sverige …. 
1982 Veterinärexamen 
1997 Veterinärmedicine doktor (aviär influensa hos mink) 
2003 Statsveterinär vid SVA 
2003 Docent i komparativ veterinärmedicin (karnivorer) 
 
1983-2004  SVA  Började som biträdande statsveterinär  
   1.5 år som informationschef 50%  
   5 år som avdelningschef (smådjur) 
   pälsdjur, patologi, vilt, epizootologen, smådjur 
1991-1996 Jordbruksverket  
   50% i fem år  
   bovin tb hos hjort, djurskyddsregler för hjort 



… och utanför landets gränser 

Två uttagningsprov inom EPSO* – varför inte?  
 

EU-kommissionen sedan 1 februari 2004 
2004-2011  Restsubstanser och veterinära  
   läkemedel  
2012 – nu  Djurhälsa, beredskap 
Tidsbegränsad tjänst 2004-2008, därefter fast tjänst 
 
Ledare för 3-5 revisioner/år; deltagare i ungefär lika många= totalt ca 85 
Såväl i medlemsländer som i länder utanför EU  

* European Personnel Selection Office 
http://europa.eu/epso/apply/index_en.htm 
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2. Hur fungerar EU och Kommissionen? 



EU har 28 medlemsländer 

EU Kommissionen = en kommissionär/medlemsland; 
   samt EU-anställda tjänstemän  
    

Ministerrådet 
Representanter 
för EU-ländernas 
regeringar 
 
“Regeringen” 

Europa-
parlamentet 
valda genom 
allmänna val i 
Medlemsländerna 
 
“Riksdagen” 
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EUs lagar och regler 
1) EU Kommissionen föreslår lagar 
efter konsultation med medlemsländerna 

3) Ministerrådet 
tar ställning till 
förslaget & 
Parlamentets syn  
och beslutar 

2) Europa-
parlamentet 
(folkvalda) 
bedömer 
och beslutar 

Kommissionen fattar beslut 
om det mer detaljerade 
genomförandet med stöd av 
kommitteer 
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EU Kommissionen : 
  
 Föreslår lagar 
  
 Leder arbetsgrupper o 
 möten  
  
 Verkställer Rådets beslut  
  
 Ser till att lagstiftningen  
  tillämpas på rätt sätt 

Som en kombination av 
Departementet, 
Jordbruksverket och 
Livsmedelsverket 
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Rättsligt oberoende EU-byråer  
Inrättade under EU lagstiftning 

  
EFSA: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
 Oberoende och aktuella vetenskapliga råd 
 Uppdrag från Kommissionen 
 Vetenskaplig kommittee, Paneler och Arbetsgrupper 
 
ECDC: EUs Smittskyddsmyndighet 
 Vetenskapliga råd, analyserar hot, utbildar 
 early warning, epidemiövervakning, sjukdomsövervakning 
 
Samarbetar kring den årliga zoonosrapporten 

2. 



EU Kommissionen har 33 Generaldirektorat 
 
 Ett av dessa är 
 DG Health and Food Safety (DG SANTE)  
 med 7 Direktorat 
 
  Ett av dessa direktorat är  
  Direktorat F Hälsa och Livsmedel: 
  Revisioner och Analys    
  (fd. Food and Veterinary Office) 
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‘Europe will not be made all at 
once, or according to a single 
plan.  
It will be built through concrete 
achievements which first create 
a de facto solidarity.’ 
 

Robert Schuman 
9 May 1950 

 
9 maj är “Europe Day” 
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Projekt EU: 
Handel och tillit 
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White Paper on the future of Europe 
Reflections and scenarios for the EU27 by 2025 

European Commission, 1 March 2017 

FIVE SCENARIOS FOR EUROPE BY 2025: 
 
SCENARIO 1: CARRYING ON 
SCENARIO 2: NOTHING BUT THE SINGLE MARKET 
SCENARIO 3: THOSE WHO WANT MORE DO MORE 
SCENARIO 4: DOING LESS MORE EFFICIENTLY 
SCENARIO 5: DOING MUCH MORE TOGETHER 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-
future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_sv 

2. 



Innan Brexitförhandlingarna 
är avslutade arbetar vi 
efter den här modellen 
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EU Kommissionens strategiska mål  
under President Jean-Claude Junker 2014-2019  

• A New Boost for Jobs, Growth and Investment 
• A Connected Digital Single Market 
• A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy 
• A Deeper and Fairer Internal Market with a Strengthened Industrial Base 
• A Deeper and Fairer Economic and Monetary Union 
• A Reasonable and Balanced Free Trade Agreement with the U.S. 
• An Area of Justice and Fundamental Rights Based on Mutual Trust 
• A New Policy on Migration 
• A Stronger Global Actor 
• A Union of Democratic Change 
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EU Kommissionens strategiska mål  
under President Jean-Claude Junker 2014-2019  

• A New Boost for Jobs, Growth and Investment 
• A Connected Digital Single Market 
• A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy 
• A Deeper and Fairer Internal Market with a Strengthened Industrial Base 
• A Deeper and Fairer Economic and Monetary Union 
• A Reasonable and Balanced Free Trade Agreement with the U.S. 
• An Area of Justice and Fundamental Rights Based on Mutual Trust 
• A New Policy on Migration 
• A Stronger Global Actor 
• A Union of Democratic Change 
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DG Hälsa och livsmedelssäkerhet  
Mål 2016-2020 

• Förbättra och skydda folkhälsan, och stödja modernisering av 
Europas sjukvårdssystem;  
• Se till att livsmedel, foder och medicinska produkter som 
saluförs inom EU är säkra och att EU's standarder marknadsförs 
globalt;  
• Värna om djurhälsa, djurskydd och växtskydd 
• Bidra till en väl fungerande och rättvis inre marknad för 
livsmedel, foder, jordbruksprodukter och medicinska produkter 
 
= Därmed stödja Kommissionens prioritering av jobb, tillväxt, 
investering och konkurrenskraft 
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Förbättrad beredskap, förebyggande av och åtgärder 
vid hot mot djur-, plant- och folkhälsa 

• Snabb hantering och isolering av utbrott av allvarliga djursjukdomar  
-> färre och mindre områden med restriktioner 

• Nytt: EU Plant Health Regulation – synergier med etablerade 
system för övervakning, beredskap  och åtgärder inom 
djurhälsoområdet? 

 

Säker och hållbar livsmedelsproduktion 
• Färre utbrott kopplade till matförgiftningar o zoonoser i mat/vatten 
• Omarbetning och förenkling av lagstifning och regler 
• Produktion som respekterar djurskyddet 
• Bekämpa matfusk (EU food fraud network – 28 MS + COM) 
 

 
 

Hur ska detta uppnås? 

DG SANTE mål 2016-2020 
2. 



Effektiv, kostnadseffektiv och pålitlig kontroll 
• strikt tillämpning av EUs regler 
• Kommissionens revisioner av medlemsländernas system  
• Nu även revision av medlemsländernas revisionssystem 
• Få missförhållanden påvisade och snabbt åtgärdande   
 

Ökat EU-inflytande i internationella sammanhang 
• Harmonisering av EU's regler med internationella standarder 
 

Ett rimligt och balanserat "free trade agreement" med USA 
– utan att göra avkall på EU säkerhetsnivå 
 

Hur ska detta uppnås (2)? 

DG SANTE mål 2016-2020 
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Effektiv, kostnadseffektiv och pålitlig kontroll 
• strikt tillämpning av EUs regler 
• Kommissionens revisioner av medlemsländernas system  
• Nu även revision av medlemsländernas revisionssystem 
• Få missförhållanden påvisade och snabbt åtgärdande   
 

Ökat EU-inflytande i internationella sammanhang 
• Harmonisering av EU's regler med internationella standarder 
 

Ett rimligt och balanserat "free trade agreement" med USA 
– utan att göra avkall på EU säkerhetsnivå 
 

Hur ska detta uppnås (3)? 

DG SANTE mål 2016-2020 
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3. Hur arbetar Direktorat F Hälsa och 
livsmedel: revisioner och analys 

45 km nordväst om Dublin, Irland 
Ca 170 anställda 
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Verksamhet 
Revisioner i Medlemsländer och icke-EU länder 
 Livsmedelssäkerhet, beredskap, djurhälsa, djurskydd, 
 växtskydd, foder, animala biprodukter, importkontroll, 
 veterinära läkemedel, medicintekniska produkter, 
 antimikrobiell  resistens, pesticider,  kontaktmaterial…. 
 
Samarbete inom Generaldirektoratet – lagstiftning, åtgärder, 
import 
Med andra Generaldirektorat – export, EUs utvidgning 
 
Nätverksmöten, arbetsgrupper o studieresor för medlems-
länder 
Upprätthållande av vissa register (anläggningar, pesticider) 
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Revisioner 
 

• Kontrollera efterlevnaden av EU:s normer (compliance) 
• Kontrollera att EU-finansierade kontrollprogram genomförs 

korrekt 
• Bedöma om livsmedel, foder, djur o växter kan importeras 

säkert 
• Identifiera bra modeller (best practice) och sprida den 

kunskapen 
 
Rapporterna offentliggörs: http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm 
Och vi har flera videos: 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I133641&videolang=EN
&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm 

 
 

 

http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I133641&videolang=EN&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I133641&videolang=EN&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm


212 revisioner och "studiebesök" planerade 2017 
2/3 i medlemsländer 

+25 joint assessments of notified bodies for med. devices  

Cirka 4000 inspektörsdagar   
= ca 46 dagar per person 
(stor individuell variation) 
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Val av länder för revisioner från 2017 -  

Ny prioriteringsprocess 2016  
  
• Krisberedskap, risker för folkhälsan, risker för exporten 
 
• Fokus på mätbara mål 
 
• Inom ramarna för Kommissionens prioriterade 
 områden 
 
Presenteras/disuteras vid CVO-mötet i juni 

 
Kan ändras snabbt vid behov!  
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Vår ”revisionscykel” 

3. 

Följ 
upp 

Avsluta 
Planera   

Audit 
Draft 
report 

 
Bedöm 

åtgärds
-plan 
Final 

report 

Revisionen på plats 
Feed-back  

Back-to-Office note 
Möte med Direktören 

Reseräkning 
(möte m policyavd.) 

Rapport i definierat format 
Granskas av sekreterare,  

projektledare, chef, QA, Direktören 
 

Datum och program 
Studera information 

Plan & frågor 
Evidence collection plan 

Rapportmall 
Reseorder 

Gå igenom svar 
Översättning 

Tolkar biljetter hotel 
Möte med avd.chef 

 

Rapport till uppföljningsavdelningen 
 
Begär in uppdateringar 
Konsulterar lead auditor 
General review missions 
Country Profile m follow 
up module 
 
 Myndighetens plan  
     och åtgärdsplan 
Översättning 
Varje kommentar listas 
Våra bedömningar i tabell 
Samma process för  
    åtgärdsplanen 
Ytterligare data kan krävas in 
Allt in i dokumentsystemet 
Granskas av chefen, QA, upp- 
   följningsavdelningen och Dir. 
 
 
 



• Principerna för en god revision: 
 

• Finns det ett kontrollsystem? 
• Kan det fungera? 
• Fungerar det effektivt? 
 Särskilt bra system? 
 Om inte, varför inte?  

 
 
• Finns det rutiner för justeringar? 
• Tydliga rekommendationer 
• Uppföljning 
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Beredskaps-
plan 

Instruktioner 
och 

utbildning 

Övning eller 
riktigt 
utbrott 

Åtgärder 
enligt EU 

regler 
Utvärdering 

Lärdomar? 

Justering av 
plan och 

instruktioner 
Diagnostik? 

Samarbete med 
andra myndigheter 

Sjukdomsöver-
vakning och 

tidig detektion 

Hållbarhet och 
uthållighet (t.ex. 

personal, laboratorier) 

Lärande i  hela 
organisationen? 

Fungerade 
beredskaps-
planen? 

Beredskapsplanering 
för epizootisjukdomar 
  60+ revisioner 
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Beredskaps-
plan 

Instruktioner 
och 

utbildning 

Övning eller 
riktigt 
utbrott 

Åtgärder Utvärdering 

Lärdomar? 

Justering av 
plan och 

instruktioner 
Diagnostik? 

Samarbete med 
andra myndigheter 

Sjukdomsöver-
vakning och 

tidig detektion 

Hållbarhet och 
uthållighet (t.ex. 

personal, laboratorier) 

Lärande i  hela 
organisationen? 

Fungerade 
beredskaps-
planen? 

 
Den här väletablerade modellen från 

djurhälsoområdet studeras nu  
inom andra områden: 

 
Plantskydd (plant health) 

 
Gränsöverskridande hot mot människors hälsa 

 
Beredskap vid naturkatastrofer  

(global Sendai framework for risk reduction) 
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Annat vi sysslar med (bl.a.) 

• Stöd till policyavdelningarna  
• Sammanträden om export / importfrågor 
• Studieresor för att identifiera och sprida goda 
 modeller 
• Översiktsrapporter som sammanfattar serier av 
studieresor, studieresor eller dokumentstudier 
• Arbetsmöten och kurser för experter från 
 Medlemsländer 
• Informationsmöten för länder utanför EU 
• Egen fortbildning 
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Varför kommer inte rapporten inom 20d? 
Fler kontrollsteg än tidigare:  
format, lagreferenser och kvalitet 
 
För att möta deadline bör 
huvudförfattaren lämna  
rapporten vidare i kedjan inom  
4-5 dagar 
 
(när jag började 2004, var det 
8-10 dagar som gällde) 
 
Nya direktören har dock betonat  
vikten av snabba, korta rapporter 
 
 

3. 



4.  Sverige och Kommissionen 



Kommissionen våren 2016 
Totalt 30.009 personer  

• 579 finländare  
• 553 svenskar - av vilka 345 kvinnor 
• 397 danskar 
 

Dep. Hälsa och Livsmedelssäkerhet har 746 anställda 
• 18 finländare  
• 9 svenskar  
• 6 danskar 

 
Administration/Population: EU 0.011%; Helsingfors 6.66% 
EU's administration kostar 6% av EU-budgeten, resten investeras i medlemsländer och 
handelspartners  

4. 



Norden i Kommissionen (2017) 
EU:s total population: 508,45 miljoner (Eurostat) 
Kommissionen: 29.881 anställda 
DG SANTE: 728 anställda 
 
  
 
 

Land Andel av EUs 
population 

Andel i KOM Andel i Hälsa 
o Livsmedels-
säkerhet 

Sverige 1,92% 1,85% 1,51% (11) 
Danmark 1,12% 1,30% 0,82% (6) 
Finland 1,08% 1,87% 2,34% (17) 
Irland 0,90% 1,71% 9,20% (67) 

http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_en.htm 
 

4. 

http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_en.htm


Svenskar på Irlandskontoret: 

Nu: 
Wolodia Zbinewicz (ex SLV) 
Åsa Bergquist (ex SLV)  
Lena Englund (ex SVA) 
Alexey Solyakov, livsmedelskemist (ex SVA) 
 
Tidigare: 
Anders Manestam (ex SLV)  
Marianne Elvander (ex SVA, tillbaka till SVA) 
György Czifra (ex SVA)  

4. 



Revisioner/studiebesök i Sverige 2013-1016 

År Ämne 

2016 Enhanced import controls 
AW - taildocking of pigs 

2015 AH- identification and registration systems for bovines, small ruminants 
and porcines 
AW - competence of animal handlers and keepers  
Primary production – food of non-animal origin 
Organic production and labelling of organic products 
Residues and veterinary medicines 
Fishery products 
Public Health - post-slaughter traceability 

2014 Public Health - Meat and Meat Products 
Pesticides 

2013 AH AW - disease contingency plans; depopulation 
Dioxins, furans and PCBs in fish from the Baltic region 
Effectiveness of the import control system  

4. 



Blandade intryck förstås…. 

… men ibland har mina kolleger uttryckt förvåning 
över att svenska myndigheter inte "tycker om" att 
övervaka inspektionsverksamhet och verifiera att 
kontroller utförts och utförts på rätt sätt 
 
"Vi har informerat om reglerna och då förutsätter vi 
att de följs"  
 
Liknande situation i Finland - men stor skillnad på 
andra sidan Öresundsbron 

4. 



Planerade besök i Sverige 2017 

4. 



Sanktioner? 
• Tjat från Kommissionen 

• Uppföljning och verifikation av åtgärdsplaner efter revisioner 
• Räcker inte att säga "vi ska" 
• Name and shame – publicering på internet i Country profile 

 

• Begränsat eller uteblivet stöd från EU 
• Våra tekniska revisioner och/eller finansiella revisioner 
• Kontrollprogram, sjukdomsbekämpning 
• Kan bli mycket kostsamt! 

 

• Överträdelseförfarande (infingement procedures) 
Systematiska överträdelser. Böter till EU som ökar med tiden.  
Startar med publicerat "Infringement Decision" 



Kommissionens revisioner 

Grunden är alltid EU-lagstiftningen 
 
Systemet som det ska fungera, baserat på 
information från den centrala myndigheten 

Frågor innan revisonen och på öppningsmötet 
 

Hur det fungerar i praktiken: besök "on-the-spot" 
 
En övergripande bedömning av hur myndigheten 
lever upp till sina åtaganden gentemot EU 

  
Alltid ett stickprov – representativt? 
  

4. 



Planering 
Förberedelse 

 

REVISION 

FINAL REPORT 

DRAFT REPORT ACTION PLAN 

UPPFÖLJNING 
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Planering 
Förberedelse 

 

REVISION 

FINAL REPORT 

DRAFT REPORT ACTION PLAN 

Svara på frågor 
Aktiv planering 
Läsa på! 
 

UPPFÖLJNING 

Medlemslandets 
roll i gula rutor 
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En lyckad revision: Förberedelser…. 
 Gå igenom gällande EU lagstiftning 

 
 Läs tidigare revisionsrapporter 

 
 Gå igenom vad Sverige lovat att åtgärda efter 
tidigare revisioner 
 
 Jämför med svenska regelverk, instruktioner och 
manualer 

 
 Förbered svar på väntade frågor 
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… och mer förberedelser…. 

 Frågeformuläret från Kommissionen – Har rätt 
person svarat? Är myndigheterna överens? Kolla! 

 
 Programmet – Alla viktiga aspekter med? 
Realistiska transporttider? Flexibilitet! 

 
 Se till att riktigt kompetenta och behöriga personer 
finns tillgängliga vid besök och för att följa med 
teamet 

4. 



Planering 
Förberedelse 

 

REVISION 

FINAL REPORT 

DRAFT REPORT ACTION PLAN 

Svara på frågor 
Aktiv planering 
Läsa på! 
 

Värdskap 
Klargöra 
Stödja 
Återkoppla 
 

UPPFÖLJNING 

Medlemslandets 
roll i gula rutor 

4. 



En lyckad revision: Öppningsmötet 

 Rätt personer närvarande  - väl insatta, mandat att svara, 
handlingar tillgängliga, tid avsatt, bra lokal, fika  
 
 Om presentationer: 
 Kom överens med revisionsledaren i förväg 
 Helst på engelska (åtminstone hand-outs) 
 Repetera inte sådant som teamet redan fått veta 
 Fokusera på ämnet (n.b. forskare och laboratorier!) 
 
 Presentationer och information på USB – namnge tydligt 
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En lyckad revision: På Länsstyrelsen  

 Erfarna och kunniga personer som håller sig till ämnet 
  
 Kolla upp ämnet och förebered er helst på samma sätt 
som centrala myndigheten 
 
 Se till att ha alla handlingar tillgängliga i god ordning 

Kontrollplaner, instruktioner, översikt över sektorn, kontrollrapporter - 
uppföljning, interna/externa revisionsrapporter - uppföljning 

 
 Om mydigheterna inte är överens - bråka inte inför 
revisionsteamet (på förekommer anledning) 

4. 



En lyckad revision: Besök i fält 
 Låt den intervjuade svara på frågorna 
  
 Påläst och erfaren ansvarig för officiella kontrollen på 
plats med dokument (instruktioner, rapporter, åtgärder, böter, 
uppföljning etc) 
 
 Utnyttja tillfället för att se hur ert kontrollsystem faktiskt 
fungerar 
 
 Var inte rädd att visa rapporter med påvisade problem, 
men se till att också kunna visa att åtgärder krävts och 
följts upp (de flesta har inspekterats kort innan revisionsbesöket) 
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Planering 
Förberedelse 

 

REVISION 

FINAL REPORT 

DRAFT REPORT ACTION PLAN 

Svara på frågor 
Aktiv planering 
Läsa på! 
 

Värdskap 
Klargöra 
Stödja 
Återkoppla 
 

Korrigera fel 
Skriva noggrann 
åtgärdsplan  
 

UPPFÖLJNING 

Medlemslandets 
roll i gula rutor 
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En lyckad revision: Efteråt 
 Se till att alla nivåer får rapporten och är delaktiga i 
centrala myndighetens åtgärdsplan  
 
 Fixa problemen snabbt – inte bara där vi var 
 
 Diskutera erfarenheterna och resultatet och så att alla 
får vara med och lära sig 

 
 Använd erfarenheten i samband med interna revisioner 

 
 Skryt när resultatet är positivt för Sverige! 
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Planering 
Förberedelse 

 

REVISION 

FINAL REPORT 

DRAFT REPORT ACTION PLAN 

Svara på frågor 
Aktiv planering 
Läsa på! 
 

Värdskap 
Klargöra 
Stödja 
Återkoppla 
 

Korrigera fel 
Skriva noggrann 
åtgärdsplan  
 

Ev klargöra/ 
komplettera 

UPPFÖLJNING 

Medlemslandets 
roll i gula rutor 
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Planering 
Förberedelse 

 

REVISION 

FINAL REPORT 

DRAFT REPORT ACTION PLAN 

Svara på frågor 
Aktiv planering 
Läsa på! 
 

Värdskap 
Klargöra 
Stödja 
Återkoppla 
 

Korrigera fel 
Skriva noggrann 
åtgärdsplan  
 

Ev klargöra/ 
komplettera 

UPPFÖLJNING Genomföra 
åtgärder 
 
Verifiera! 
 
Förbättra 
systemet 
 

Medlemslandets 
roll i gula rutor 
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FINAL REPORT 

DRAFT REPORT ACTION PLAN 

UPPFÖLJNING 
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Ny typ av revision 2016 

 
Ett steg högre upp i kedjan! 

4. 



Revision av nationella revisionssystem 
Bygger på Artikel 4(6) i Förordning (EG) No 882/2004 om 
offentlig kontroll …. 
De behöriga myndigheterna skall utföra interna revisioner eller låta utföra 
externa revisioner och skall med beaktande av resultaten vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att de uppfyller målen i denna förordning.  
Dessa revisioner skall bli föremål för oberoende granskning och genomföras 
på ett sätt som tillåter insyn.  
 
…och definitionen av "revision" i Artikel 2(6): 
En systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter 
och resultat från dessa överensstämmer med planerade åtgärder och om 
åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå 
målen.  

4. 



Göran Engström, 
Livsmedelsverket, är med  
i den innersta kretsen av 
denna arbetsgrupp 

Kommissionens 
beslut 
(riktlinjer) 

Förordningen 

Arbetsgruppen 
för Nationella 
revisionssystem 

4. 



Country profile Sverige  
 National audit systems – overall assessment May 2016: 

 
2015 fick Sverige ett relativt heltäckande revisionssystem på plats. 
   Åtgärdandet av en rekommendation från 2010 anses nu (2016)
  avslutat 

• En nationell revisionsgrupp har bildats 
 
• Under 2015 utfördes 69 revisioner av livsmedelstillsyn utförda 

av kommuner, Livsmedelsverket och länsstyrelser  
 

• Jordbruksverket fick äntligen mandat att utföra revisioner av 
länsstyrelsens kontrollverksamhet 

 
 

http://ec.europa.eu/food/fvo/coun
try_profiles/details.cfm?co_id=SE 

4. 



 
 

År Kommissionens revisioner av nationella 
revisionssystem 

2015 Spanien, Nederländerna 

2016 Belgien, Estland, Tyskland, Polen, Österrike, 
Danmark, Slovenien, Frankrike, Malta, Ireland 

2017 hittills Finland, Ungern, Litauen 

2017 
planerade 

Kroatien, Tjeckien, Luxemburg, Lettland, Portugal, 
Rumänien, Sverige 

November 

Översiktsrapport 2018 

4. 



EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/625 
av den 15 mars 2017 (Official Controls Regulation, OCR) 

 
om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs 
hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, 
(EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 
1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar 
(EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 
92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R

0625&qid=1492007512351&from=EN 

http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation_en 

Det flesta detaljregler ska vara på plats till  
14 December 2019 !! 
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Nya Djurhälsolagen 
ska tillämpas från 21 april 2021 
• Massor av lagstifning ska nu ses över och skrivas om  
• Ny lagstifting på nya områden – AMR, biosecurity etc 
• Lätt att tycka att regler är bra för andra men inte 
riktigt inse vidden av att de ska tillämpas hemma också 
 
Väldigt viktigt att Sverige engagerar sig tidigt och 
skickar fram sina bästa experter 
Det kommer säkert att märkas att UK inte längre är 
med.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:084

:FULL&from=EN 
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Fler svenskar behövs i  
DG Hälsa och Livsmedelssäkerhet 

• Spännade och kul jobb 
• Mitt i smeten 
• Bra betalt 
• Arbetskamrater från hela EU 
 
Om man inte vill byta jobb permanent finns det både tidsbegränsade 
tjänster och fem-månaders studiebesök  
– då tar man med sig matnyttig kunskap, erfarenheter och kontakter 
hem 
Nästa ansökning för 5-månaders tjänster är 18 juli -31 augusti för våren 2017 
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Reference 
numbers: EPSO/AD/340/17 EPSO/AD/341/17 

DG SANTE Bryssel Grange (Irland) 
Open for application 18/05/2017 = på torsdag 
Deadline 20/06/2017 – 12.00 Brussels time 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/ongoing_en 
Grade AD6 

Motsvarar 5,247 EUR baslön 
Tillägg för jobb utanför hemlandet, minderåriga barn, 
för barnens utbildning, familj, semesterresa hem, 
koefficient för annan arbetsplats än Bryssel.  
Skatt, sjukförsäkring och pensionsavsättning betalas till 
kommissionen. Pensionsålder 66. 

Ensamstående Grange Netto: 5,881 

Ensamstående Bryssel Netto: 4,971 

4. 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/ongoing_en


• http://www.eu-upplysningen.se/ 
 
• http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm 

 
• http://ec.europa.eu/food/audits_analysis/index_en.htm 
 
• http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-

institutioner/Fakta-om-EU-anstallda/ 
Söka jobb, tillfälligt eller fast: 
• http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_en.htm 
Fem-månaders betalda tjänster: 
• http://ec.europa.eu/stages/home_en 
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