
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
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Statsrådets förordning

802/2014

om producentorganisationer

Utfärdad i Helsingfors den 9 oktober 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 b § 2 mom. och 12 d § 3 mom. i
lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012), sådana momenten lyder i lag
1194/2013:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser
om sådana producentorganisationer som av-
ses i lagen om en marknadsordning för jord-
bruksprodukter (999/2012).

2 §

Det minsta antalet producentmedlemmar och
minsta värdet på produktionen

En producentorganisation inom sektorn för
frukt och grönsaker ska bestå av minst fem
producentmedlemmar, och värdet av dess sa-
luförda produktion ska vara minst 500 000
euro.

En producentorganisation inom sektorn för
mjölk och mjölkprodukter ska bestå av minst
15 producentmedlemmar, vilkas sammanräk-
nade produktionsmängd av mjölk ska vara
minst 3 miljoner liter per år.

3 §

Rösträtten i producentorganisationer inom
sektorn för frukt och grönsaker

I en producentorganisation inom sektorn
för frukt och grönsaker får en enskild produ-

centmedlems rösträtt inte överstiga 20 pro-
cent av medlemmarnas sammanräknade rös-
tetal. Andra än producentmedlemmar kan
delta i omröstningar som gäller driftsfonden
på det sätt som detta tillåts i producentorgani-
sationens stadgar. Dessa medlemmar beaktas
inte när minimiantalet medlemmar i produ-
centorganisationen bestäms, och de kan inte
sammanlagt inneha mer än 49 procent av
rösträtten i producentorganisationen. När
rösträtten beräknas anses en enskild medlems
eller delägares rösträtt omfatta dennes direkta
och indirekta ägande i producentorganisatio-
nen.

4 §

Värdet av den saluförda produktionen hos
producentorganisationer inom sektorn för

frukt och grönsaker

Vid beräkning av värdet av den saluförda
produktionen används som referensperiod
den i producentorganisationens ansökan om
verksamhetsprogrammet angivna tolvmåna-
dersperioden i enlighet med artikel 51.2 a
eller 51.2 b i kommissionens genomförande-
förordning (EU) nr 543/2011 om tillämp-
ningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och
grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och
bearbetade grönsaker.



När det gäller en medlem som utträtt ur
producentorganisationen och anslutit sig till
en annan organisation beräknas värdet av den
saluförda produktionen för den referenspe-
riod som överlappar en annan den producent-
organisation som medlemmen har utträtt ur
till godo.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15
oktober 2014.

Helsingfors den 9 oktober 2014

Trafik- och kommunminister Paula Risikko

Äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies
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