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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av 5 § lagen om genomförande av Europeiska ge
menskapens 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 grundfettprocenten för den 
mjölk som en lägenhet levererat fastställs 
enligt den genomsnittliga fettprocenten i 
mjölk som levererats till mejeri 1992. 

För producenter på vilkas lägenheter 
mjölkproduktionen inletts efter 1992 anges 
grunderna för fastställandet av grundfettpro
centen. 

Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

Europeiska gemenskapen (EG) har givits 
exklusiv behörighet att förverkliga målen för 
gemenskapens jordbrukspolitik. EG har även 
reglerat sa gott som alla ärenden som hänför 
sig till den gemensamma jordbrukspolitiken, 
men lämnat spelrum för nationella reglering
ar, närmast vid det tekniska verkställandet 
av EG-bestämmelsema. 

I fråga om komjölk regleras produktionen 
inom EG genom ett produktionskvotsystem. 
Det gällande kvotsystemet baserar sig på 
rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om in
förande av en tilläggsavgift inom sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter (rådets mjölk
kvotsförordning) samt kommissionens för
ordning (EEG) nr 536/93 om tillämpnings
föreskrifter för tilläggsavgiften för mjölk och 
mjölkprodukter (kommissionens förordning 
om genomförande av mjölkkvoter) som gäl
ler verkställandet av förordningen. I rådets 
förordning har för varje medlemsstat fast
ställts en totalkvot som lägenhetemas indivi
duella referenskvantiteter inte får överskrida 
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vid leveranser eller direktförsäljning. I med
lemsstatema fastställs för varje mjölkprodu
cent en referenskvantitet för mejerimjölk 
eller för direktförsäljning eller båda. Refe
renskvantiteten är det antal liter mjölk som 
producenten har rätt att under en 12-må
nadersperiod som börjar den l april leverera 
från lägenheten utan tilläggsavgift. I EU:s 
kvotsystem är referensfettet av central bety
delse. Producentens rätt att producera mjölk 
utan tilläggsavgift ökar eller minskar beroen
de på den producerade mjölkens fetthalt. 

I Finland genomfördes det i EG-lagstift
ningen avsedda kvotsystemet genom lagen 
om genomförande av Europeiska gemenska
pens kvotsystem för mjölk och mjölkpro
dukter (355/95). I 5 § stadgas om grunden 
för referenskvantiteten. Referenskvantiteten 
fastställs i regel för producenten med stöd 
av den produktionskvot som fastställts enligt 
lagen om temporär kvotavgift för mjölk. 
Enligt paragrafen fastställs även för produ
centen som grundfettprocent den genomsnitt
liga fetthalten i mjölk som lägenheten leve
rerat till mejeri 1994. 
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Enligt den underpunkt 5 i bilaga I till för
draget om Finlands anslutning till Europeis
ka unionen som gäller för jordbruket gemen
samma marknadsorganisationer i fråga om 
mjölk och mjölkprodukter skall i artikel 11 
läggas .. till ett andra stycke enligt följande: 
"För Osterrike, Sverige och Finland skall 
1992 utgöra referensår för den mjölk som 
betecknas som representativ och den repre
sentativa genomsnittliga fetthalten för leve
r:~rad mjölk skall fastställas till 4,03 % för 
Osterrike, 4,33 % för Sverige och 4,34 % 
för Finland." Enligt nämnda artikel 11 ges 
tillämpningsföreskrifter för förordningen, 
bl.a. närmare bestämmelser om egenskaper 
hos mjölk, genom kommissionens förord
ning. 

I artikel 2.1 i kommissionens förordning 
om genomförande av mjölkkvoter stadgas 
som följer: "De egenskaper hos mjölk, fett
halten inbegripen, som anses vara represen
tativ enligt artikel 11 i förordning (EEG) nr 
3950/92 skall vara de egenskaper som gäller 
för den individuella referenskvantitet som är 
disponibel den 31 mars 1993". Enligt lydel
sen i anslutningsfördraget motsvaras således 
lägenhetemas individuella referenskvantitet 
för mjölk av den genomsnittliga fetthalten i 
mjölk som lägenheten levererat kalenderåret 
1992. 

Med anledning av det ovan anförda före
slås att lagen ändras så, att mjölkens grund
fettprocent fastställs som en genomsnittlig 
fetthalt i mjölk som producenten levererat 
från lägenheten till mejeri 1992. Det föreslås 

ytterligare att i paragrafen intas ett nytt mo
ment som gäller fastställande av grundfett
procenten för sådana producenter på vilkas 
lägenhet mjölkproduktionen inletts efter 
1992. Grundfettprocenten för sådana produ
centers mjölk föreslås bli fastställd 
som en genomsnittlig fetthalt i den mjölk 
som lägenheten levererat under de 12 första 
månaderna. Om produktionen har pågått un
der en kortare tid än 12 månader fram till 
utgången av 1995, föreslås grundfettprocen
ten bli fastställd som en genomsnittlig fett
procent i den mjölk som levererats till meje
ri under 1995. 

2. Propositionens organisatoriska och 
ekonomiska verkningar 

Propositionen har inga organisatoriska 
verkningar och inte heller statsekonomiska 
verkningar av betydelse. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid jord- och skogsbruksministeriet 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart den 
har antagits och blivit stadfäst. 

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

om ändring av 5 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för 
mjölk och mjölkprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 §lagen den17mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvot

system för mjölk och mjölkprodukter (355/95) som följer: 

5 § 

Grund för referenskvantitet 

Grund för faststäBandet av den referens
kvantitet för mejerimjölk som en lägenhet 
förfogar över under den period som börjar 
den l april 1995 är den produktionskvot 
som gäller för producenten enligt lagen om 
temporära produktionskvoter för mjölk 
(570/84). Som grundfettprocent fastställs den 
genomsnittliga fetthalten i mjölk som lägen
heten levererat till mejeri 1992. 

Helsingfors den 2 februari 1996 

Om mjölkproduktionen har inletts på lä
genheten efter 1992 fastställs som grundfett
procent den genomsnittliga fetthalten i mjölk 
som lägenheten levererat till mejeri under de 
12 första månaderna. Om produktionen har 
pågått en kortare tid än 12 månader fram till 
utgången av 1995, fastställs som grundfett
procent den genomsnittliga fetthalten i mjölk 
som levererats till mejeri under 1995. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemi/ä 
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Bilaga 

Lag 

om ändring av 5 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för 
mjölk och mjölkprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 §lagen den 17mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvot

system för mjölk och mjölkprodukter (355/95) som följer: 

Gällande lydelse 

5 § 

Grund för referenskvantitet 

Grund för faststäBandet av den referens
kvantitet mejerimjölk som en lägenhet för
fogar över under den period som börjar den 
l april 1995 är den produktionskvot som 
gäller för producenten enligt lagen om tem
porära produktionskvoter för mjölk (570/84). 
Som grundfettprocent fastställs den genom
snittliga fetthalten i mjölk som lägenheten 
levererat till mejeri 1994. 

Föreslagen lydelse 

5 § 

Grund för referenskvantitet 

Grund för fastställandet av den referens
kvantitet för mejerimjölk som en lägenhet 
förfogar över under den period som börjar 
den l april 1995 är den produktionskvot 
som gäller för producenten enligt lagen om 
temporära produktionskvoter för mjölk 
(570/84). Som grundfettprocent fastställs den 
genomsnittliga fetthalten i mjölk som lägen
heten levererat till mejeri 1992. 

Om mjölkproduktionen har inletts på lä
genheten efter 1992 fastställs som grundfett
procent den genomsnittligafetthalten i mjölk 
som lägenheten levererat till mejeri under de 
12 första månaderna. Om produktionen har 
pågått en kortare tid än 12 månader fram till 
utgången av 1995, fastställs som grundfett
procent den genomsnittligafetthalten i mjölk 
som levererats till mejeri under 1995. 

Denna lag träder i krqft den 
199. 


