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EU:n tarkastajat: Komissio ei ole valvonut kunnolla EU:n tilatuen 
tuotannosta irrottamisen prosessia vuonna 2008 toteutetun YMP:n 
’terveystarkastuksen’ jälkeen 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemasta kertomuksesta käy ilmi, että komissio ei 
valvonut riittävän hyvin, miten jäsenvaltiot laskivat EU:n tilatukijärjestelmän piiriin kuuluvat tilatukioikeudet 
kaudella 2010–2012. Jäsenvaltiot eivät aina jakaneet käytettävissä olevaa tukea EU:n periaatteiden ja 
toimintapoliittisten tavoitteiden mukaisesti ja tukioikeudet laskettiin joskus väärin. 
 
”Vuonna 2005 otettiin käyttöön tilatukijärjestelmä. Se korvasi valtaosan suorista tuista, jotka aiemmin olivat 
olleet riippuvaisia maataloustuotannosta. Vuonna 2008 toteutettiin vuoden 2003 YMP:n uudistuksen arviointi eli 
’terveystarkastus’: tilatuen soveltamisalaa laajennettiin maatalousaloille, joilla järjestelmää ei tähän mennessä 
ollut otettu käyttöön tai joilla se oli otettu käyttöön vain osittain. Jäsenvaltioilla on huomattavasti harkintavaltaa 
tukioikeuksien jaossa ja laskennassa, mutta komissio kantaa kuitenkin viime kädessä vastuun viljelijöille 
tarkoitetun EU:n tuen maksusta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio ei ollut hyväksynyt selkeitä 
täytäntöönpanosääntöjä eikä se ollut valvonut riittävän hyvin jäsenvaltioita, kun ne jakoivat viljelijöiden kesken 
kaudella 2010–2012 käytettävissä olleet noin 4,2 miljardia euroa. Tästä seurasi, että jäsenvaltioiden 
määrittelemät kriteerit eivät aina olleet varsinkaan viljelijöiden syrjimättömyyttä, suhteellisuutta ja moitteetonta 
varainhoitoa koskevien EU:n periaatteiden mukaisia ja että viljelijöiden tukioikeudet laskettiin joskus väärin”, 
toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Augustyn Kubik. ”Tämä saattaa vaikuttaa 
merkittävällä tavalla myös viljelijöiden uusiin tukijärjestelmiin vuodesta 2015 alkaen.”  
 
Vuonna 2003 toteutetun YMP:n uudistuksen olennaisia osatekijöitä olivat viljelijöille tarkoitettujen suorien 
tukien irrottaminen tuotannosta ja tilatukijärjestelmän käyttöönotto. Tilatukijärjestelmän päätavoitteena oli 
muuttaa politiikan suuntaa siirtymällä markkinatuesta tuotannosta irrotettuun viljelijöiden tulotukeen ja täten 
lisätä viljelijöiden markkinasuuntautuneisuutta ja edistää hajauttamista. Tilatukijärjestelmä on tähän mennessä 
otettu käyttöön 18 jäsenvaltiossa. Sen osuus EU:n maatalouden ja maaseudun kehittämisen alan 
kokonaisbudjetista on 54 prosenttia. Tilatukijärjestelmän alainen tuki ei ole tuotantosidonnainen eli se ei ole 
tosiasiallisesta maataloustuotannosta riippuvainen, mutta tilatuen saaminen edellyttää, että viljelijällä on 
tukioikeuksia ja tukikelpoista maata. Tilatukijärjestelmä on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka. Vuodesta 
2015 alkaen tilatukijärjestelmä korvataan uudella perustukijärjestelmällä, joka niin ikään perustuu tukioikeuksiin. 
Jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin siirtää tukioikeuksien nykyarvon uuteen järjestelmään. Täten 
tilatukioikeuslaskelmat voivat vaikuttaa tuleviin viljelijöille tarkoitettuihin tukiin vuoteen 2021 saakka. 
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Toimittajille tiedoksi: 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai 
hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset. 

Erityiskertomuksessa (nro 8/2014) ”Onko komissio hallinnoinut vaikuttavalla tavalla tuotantosidonnaisen tuen 
sisällyttämistä tilatukijärjestelmään?” arvioidaan, miten komissio on hallinnoinut tiettyihin maataloustuotantomääriin 
(esim. viljelyala tai eläinten määrä) sidotun EU:n tuen sisällyttämistä tilatukijärjestelmään vuonna 2008 toteutetun 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ’terveystarkastuksen’ jälkeen. Tarkemmin sanottuna EU:n tarkastajat tutkivat, onko 
komissio valvonut ja tarkistanut riittävän hyvin, miten tukioikeudet lasketaan jäsenvaltioissa, onko jäsenvaltioiden 
lainsäädäntö EU:n lainsäädännössä vahvistettujen ehtojen ja periaatteiden mukainen ja ovatko toimivaltaiset viranomaiset 
ottaneet käyttöön vaikuttavia tarkastuksia varmistaakseen, että tukioikeudet lasketaan ja jaetaan oikein. 
 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio ei ole käyttänyt toimivaltaansa varmistaakseen, että käytettävissä olevan 
tuen jakokriteerit olisivat aina olleet EU:n periaatteiden mukaisia etenkään viljelijöiden syrjimättömyyden periaatteen ja 
suhteellisuutta koskevan periaatteen osalta. Komissio ei myöskään ole arvioinut, olivatko kriteerit moitteettoman 
varainhoidon periaatteen mukaisia ja oliko kriteereillä mahdollisesti vaikutusta markkinaolosuhteisiin.  
 
Vaikka jäsenvaltiot olivat enimmäkseen käyttäneet viljelijöiden viitetietoja oikein, EU:n tarkastajat havaitsivat merkittäviä 
puutteita tukioikeuksien laskemista koskevien sääntöjen soveltamisessa ja periaatteiden noudattamisessa. Komission 
perustamassa kehyksessä ei myöskään tarkennettu riittävän hyvin, mitä tarkastuksia jäsenvaltioiden on toimitettava 
varmistaakseen, että tukioikeudet lasketaan oikein. Lisäksi jäsenvaltioiden valvontajärjestelmien laatu vaihteli. Puutteita 
esiintyi myös siinä, miten komissio seurasi sovellettavien enimmäismäärien noudattamista ja miten se tarkasti, 
noudattavatko jäsenvaltiot sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, ja valvoi, että virheet korjataan. 
 
EU:n tarkastajat suosittavat, että komissio 

• varmistaisi, että YMP:n alaiset toimenpiteet pannaan johdonmukaisesti täytäntöön tulevia uusia suorien tukien 
järjestelmiä varten laatimalla asianmukaisella tasolla selkeät ohjeet ja vaatimalla jäsenvaltioita osoittamaan, että 
hyväksytyt kriteerit ovat markkinoiden ja kilpailun vääristymien välttämiseksi objektiivisia ja syrjimättömiä 

• valvoisi sovellettavien enimmäismäärien noudattamista vaikuttavalla tavalla ja omaksuisi sääntöjenmukaisuuden 
tarkastuksissa perusteellisemman lähestymistavan, jossa kiinnitetään huomiota nimenomaan 
tukioikeusperusteiseen tukijärjestelmään liittyviin riskeihin, ja nopeuttaisi sääntöjenvastaisten tapausten 
seurantaa 

• valvoisi, että ne tukioikeudet, joiden arvoa ei ole laskettu sovellettavien sääntöjen mukaisesti, korjataan, ja että 
aiheettomasti jaetut tukioikeudet ja aiheettomasti maksetut tilatuet peritään takaisin varsinkin tapauksissa, joissa 
esiintyy systemaattisia virheitä 

• huolehtisi siitä, että maksajavirastot hyväksyvät selkeitä menettelyjä, joiden yhteydessä tarkastetaan laskelmien 
perustana olevien tietojen luotettavuus ja jäsenvaltioiden myöntämien tukioikeuksien oikeellisuus vaikuttavalla 
tavalla. 
 

Kertomuksesta vastaavan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen lyhyt videohaastattelu on saatavilla seuraavassa 
osoitteessa: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 

Ks. myös samaa aihetta koskeva erityiskertomus nro 5/2011 ”Miten tilatukijärjestelmän varainhoitoa voitaisiin parantaa?” 
(http.//eca.europa.eu).http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_FI.PDF) 
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