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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 6 och 8 § lagen om genomförande av
Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och
mjölkprodukter

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
genomförande av Europeiska gemenskapens
kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter
ändras så att 6 § 1 mom., som gäller refe-
renskvantiteter för direktförsäljning, uppdate-
ras samt att 8 §, som gäller försummad

tilläggsavgift, revideras så att den motsvarar
Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit
stadfäst.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge och föreslagna ändring-
ar

Europeiska gemenskapen (EG) har getts
oinskränkt behörighet att förverkliga målen
för gemenskapens jordbrukspolitik. Med-
lemsstaterna kan inte driva en nationell jord-
brukspolitik eller utfärda nationella bestäm-
melser i ärenden som reglerats på gemen-
skapsnivå. Den gemensamma jordbrukspoli-
tiken regleras i huvudsak genom förordning-
ar men även genom direktiv och beslut. För-
ordningarna och beslut är som sådana bin-
dande för Finland och skall utan att särskilt
sättas i kraft tillämpas direkt. En del av för-
ordningarna innehåller dock bestämmelser
som förutsätter även nationell reglering, t.ex.
bestämmelser om behöriga nationella myn-
digheter, straff-, ränte- och andra påföljder
samt verkställighet.

EG:s gällande kvotsystem för mjölk base-
rar sig på rådets förordning (EEG) nr
3950/92 om införande av en tilläggsavgift
inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
samt på kommissionens förordning (EEG) nr
536/93 om tillämpningsföreskrifter för
tilläggsavgiften för mjölk och mjölkproduk-
ter. Systemet har genomförts i Finland ge-
nom lagen om genomförande av Europeiska
gemenskapens kvotsystem för mjölk och
mjölkprodukter (355/1995), nedan lagen om
mjölkkvoter. Riksdagen förutsatte i sitt svar

på regeringens proposition med förslag till
lag om upphävande av vissa lagar som hän-
för sig till lantbruket (RP 145/1994 rd) att det
i fall av EU-medlemskap stadgas i lag om
grunderna för fastställande av mjölkkvoter
och om andra omständigheter som i väsentlig
grad påverkar näringsidkarnas produktions-
rättigheter. Lagen om mjölkkvoter gavs se-
dan med anledning av riksdagens svar.

Enligt 6 § 1 mom. lagen om mjölkkvoter
fastställer landsbygdsnäringsdistriktet på an-
sökan en individuell referenskvantitet för en
producent som säljer mjölk och mjölkekviva-
lenter direkt för konsumtion. Landsbygdsnär-
ingsdistriktens uppgifter överfördes till ar-
betskrafts- och näringscentralerna i septem-
ber 1997, och följaktligen bör hänvisningen
till landbygdsnäringsdistrikten ersättas med
en hänvisning till arbetskrafts- och närings-
centralerna. I samma moments andra mening
sägs att när referenskvantiteten för direktför-
säljning fastställs används som grund den
större av de kvantiteter mjölk som lägenheten
levererat för konsumtion under de föregåen-
de två kalenderåren. Meningen har förlorat
sin betydelse under medlemskapets gång och
borde därför strykas.

Kommissionen gav en ny förordning (EG)
nr 1392/2001 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om infö-
rande av en tilläggsavgift inom sektorn för
mjölk och mjölkprodukter den 9 juli 2001.
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Den träder i kraft den 1 april 2002. I förord-
ningens artikel 8 fastställs för varje med-
lemsstat inom EG en dröjsmålsränta för det
fall att producenten försummar att betala
tilläggsavgiften. I artikeln bestäms att dröjs-
målsräntan i Finland är tre månaders Euribor-
ränta, ökad med en procentenhet. Hänvis-
ningen i 8 § lagen om mjölkkvoter till den av
Finlands Bank årligen fastställda dröjsmåls-
räntan är onödig och borde strykas.

Finland har övergått till den tredje etappen
i genomförandet av den europeiska ekono-
miska och monetära unionen. Utmärkande
för denna etapp är att 12 medlemsstater inom
EG har ett gemensamt valutasystem. Rådet
har utfärdat två förordningar angående infö-
randet av euron och dessa förordningar är di-
rekt tillämplig lagstiftning i Finland. Rådets
förordning (EG) nr 974/98 om införande av
euron innehåller bl.a. bestämmelser om det
definitiva införandet av euron. Enligt förord-
ningen betraktas vid övergångsperiodens ut-
gång den 31 december 2001 hänvisningar till
nationella valutaenheter i gällande författ-
ningar såsom hänvisningar till euro enligt de
växelkurser som fastställts vid införandet av
euron. I rådets förordning (EG) nr 2866/98
om omräkningskurserna mellan euron och
valutorna för de medlemsstater som inför eu-
ron fastställdes den slutliga kursen för om-
räkning av mark till euro till 5,94573.

De hänvisningar till markbelopp som finns
i Finlands lagstiftning avser från och med
den 1 januari 2002 utan särskilda åtgärder
enligt växelkursen omräknade eurobelopp,
och det är inte juridiskt nödvändigt att om-
räkna de markbelopp som förekommer i lag-
stiftningen till eurobelopp. Den hänvisning

till ett minimibelopp på 20 mark för tilläggs-
avgiften som ingår i 8 § lagen om mjölkkvo-
ter är föråldrad och föreslås därför utgå ur la-
gen.

2. Proposit ionens verkningar

Propositionen har inga statsekonomiska el-
ler organisatoriska verkningar. Propositionen
har inga konsekvenser för miljön.

3. Beredningen av proposit ionen

Riksdagen meddelade i sitt svar den 4 de-
cember 2001 att den förkastat regeringens
proposition med förslag till lag om upphä-
vande av lagen om genomförande av Europe-
iska gemenskapens kvotsystem för mjölk och
mjölkprodukter (RP 139/2001 rd; RS
194/2001 rd).

Jord- och skogsbruksutskottet har i sitt be-
tänkande (JsUB 13/2001 rd) fäst uppmärk-
samhet vid att bestämmelserna i lagen om
mjölkkvoter till vissa delar är föråldrade och
borde uppdateras. Utskottet ansåg det viktigt
att regeringen med det snaraste avlåter en
proposition om detta till riksdagen.

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid jord- och skogsbruksministeriet.

4. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag

om ändring av 6 och 8 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem
för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsy-

stem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) 6 § 1 mom. och 8 §, av dessa lagrum 8 § sådan
den lyder delvis ändrad i lag 550/1997, som följer:

6 §

Referenskvantiteter för direktförsäljning

Arbetskrafts- och näringscentralen faststäl-
ler på ansökan en individuell referenskvanti-
tet för en producent som säljer mjölk eller
mjölkekvivalenter direkt för konsumtion.
— — — — — — — — — — — — — —

8 §

Försummad tilläggsavgift

Om den avgiftsskyldige inte på eget initia-
tiv har betalt tilläggsavgift för överskridning

av referenskvantiteterna för mjölk eller om
han har betalt för litet i avgift, läggs till be-
loppet som skall betalas dröjsmålsränta enligt
artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr
1392/2001 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om infö-
rande av en tilläggsavgift inom sektorn för
mjölk och mjölkprodukter.

För indrivning av obetalda tilläggsavgifter
gäller i tillämpliga delar lagen om indrivning
av skatter och avgifter i utsökningsväg
(367/1961) och vad som föreskrivs med stöd
av den.

———
Denna lag träder i kraft den 2002.

—————

Helsingfors den 28 mars 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jan-Erik Enestam
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Bilaga
Parallelltexter

Lag

om ändring av 6 och 8 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem
för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsy-

stem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) 6 § 1 mom. och 8 §, av dessa lagrum 8 § sådan
den lyder delvis ändrad i lag 550/1997, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Referenskvantiteter för direktförsäljning

Landsbygdsnäringsdistriktet fastställer på
ansökan en individuell referenskvantitet för
en producent som säljer mjölk eller mjölk-
ekvivalenter direkt för konsumtion. När re-
ferenskvantiteten fastställs används som
grund den större av de kvantiteter mjölk
som lägenheten levererat för konsumtion
under de föregående två kalenderåren..
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Referenskvantiteter för direktförsäljning

Arbetskrafts- och näringscentralen fast-
ställer på ansökan en individuell referens-
kvantitet för en producent som säljer mjölk
eller mjölkekvivalenter direkt för konsum-
tion.

— — — — — — — — — — — — — —

8 §

Försummad tilläggsavgift

Om den avgiftsskyldige inte på eget initi-
ativ har betalt tilläggsavgift för överskrid-
ning av referenskvantiteterna för mjölk eller
om han har betalt för litet i avgift, påförs ett
avgiftstillägg på grund av underlåtelse att
betala avgiften eller dröjsmål med betal-
ningen. Avgiftstillägget motsvarar den av
Finlands Bank årligen fastställda, förhöjd
med nio procentenheter. Tillägget är refe-
rensräntan för dröjsmålsränta dock minst 20
mark. Avgiftstillägget beräknas på avgiften
i hela mark så att den del som överstiger
hela mark inte beaktas

För indrivning av obetalda tilläggsavgifter

8 §

Försummad tilläggsavgift

Om den avgiftsskyldige inte på eget initi-
ativ har betalt tilläggsavgift för överskrid-
ning av referenskvantiteterna för mjölk eller
om han har betalt för litet i avgift, läggs till
beloppet som skall betalas dröjsmålsränta
enligt artikel 8 i kommissionens förordning
(EG) nr 1392/2001 om tillämpnings-
föreskrifter för rådets förordning (EEG) nr
3950/92 om införande av en tilläggsavgift
inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

För indrivning av obetalda tilläggsavgifter
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse
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gäller i tillämpliga delar lagen om indriv-
ning av skatter och avgifter i utsökningsväg
(367/61) och vad som stadgas med stöd av
den.

gäller i tillämpliga delar lagen om indriv-
ning av skatter och avgifter i utsökningsväg
(367/1961) och vad som föreskrivs med
stöd av den.

———
Denna lag träder i kraft den 2002.

———


