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Statsrådets förordning om producentorganisationer  

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 b § 2 mom., 12 d § 3 mom., 12 e § och 12 f § 2 

mom. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012), sådana de lyder, 12 b § 2 mom. i 

lag 1074/2016, 12 d § 3 mom. i lag 1194/2013 samt 12 e § och 12 f § 2 mom. i lag [xxxx]/2022: 

1 § Det minsta antalet producentmedlemmar och minsta värdet på produktionen 

Det minsta antal producentmedlemmar som avses i 12 b § 1 mom. 1 punkten i lagen om en 

marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) är fem. Det minsta värdet på den saluförda 

produktionen som avses i 2 punkten i samma moment är [500 000] euro.  

2 § Anmälningsskyldighet för producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 

Producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ska lämna Livsmedelsverket de 

meddelanden som avses i artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 511/2012 om 

meddelanden rörande producent- och branschorganisationer och avtalsförhandlingar och 

avtalsförhållanden enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter. 

3 § Medlemmars rösträtt, delägarskap och maximala procentandel av kapitalet i 

producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker 

På enskilda producentmedlemmars rösträtt och delägarskap eller maximala procentandel av kapitalet i en 

producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker tillämpas det som föreskrivs i artikel 17.2 

första stycket i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 891/2017 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker 

och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om 

ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, nedan den delegerade förordningen 

om sektorn för frukt och grönsaker. 

Andra än producentmedlemmar kan delta i omröstningar som gäller driftsfonden på det sätt som detta 

tillåts i producentorganisationens stadgar. Dessa medlemmar beaktas inte när minimiantalet medlemmar i 

producentorganisationen bestäms, och de kan inte sammanlagt inneha mer än 49 procent av rösträtten i 

producentorganisationen. 

När rösträtten beräknas anses enskilda medlemmars eller delägares rösträtt omfatta deras direkta och 

indirekta ägande i producentorganisationen. 

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 godkännande av det operativa programmet angivna 

tolvmånadersperioden i enlighet med artikel 32.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/126 

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 med ytterligare krav för 

vissa interventionstyper som anges av medlemsstaterna i deras strategiska GJP-planer för perioden 2023–

2027 enligt den förordningen samt om andelen för norm 1 för god jordbrukshävd och goda 

miljöförhållanden (GAEC), nedan delegerad förordning som kompletterar förordningen om strategiska 

planer.  
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När det gäller en medlem som utträtt ur producentorganisationen och anslutit sig till en annan organisation 

beräknas värdet av den saluförda produktionen för den referensperiod som överlappar en annan den 

producentorganisation som medlemmen har utträtt ur till godo. 

Taket för unionens ekonomiska stöd till driftsfonden ska beräknas varje år enligt artikel 32.2 a i den 

delegerad förordning som kompletterar förordningen om strategiska planer. 

5 § Rätten för producentmedlemmar i en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker att 

saluföra produkter utanför producentorganisationen  

Producentmedlemmar i en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker får på det sätt som 

avses i artikel 12.1 i den delegerade förordningen om sektorn för frukt och grönsaker saluföra produkter 

utanför producentorganisationen.  

Den produktion som en i 1 mom. avsedd producentmedlem saluför utanför producentorganisationen får 

inte på det sätt som avses i artikel 12.2 i den delegerade förordningen om sektorn för frukt och grönsaker 

överstiga 25 procent av volymen eller värdet på produktionen.  

6 § Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den [xx xxx XXXX]. 

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om producentorganisationer (668/2017). 

 


