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MÕISTED 

Aktiivne põllumajandustootja: põllumajandustootjad, kes kas teevad minimaalseid toiminguid 

karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras maal või kelle põllumajanduslik tegevus ei ole 

marginaalne. Liikmesriikidel on üksikasjalike kriteeriumide määratlemisel märkimisväärne vabadus. 

Taotlejad peavad suutma tõendada, et nad omavad kontrolli otsuste tegemise, tulude ja 

finantsriskide üle, mis on seotud põllumajandustegevusega igal maatükil, mille kohta nad on 

toetusõigusi taotlenud. 

Juhuslik kasum: ootamatult, näiteks õigusaktides tehtud muudatustest tulenev kasum. 

Makseasutus: liikmesriigi asutus, kes vastutab põllumajandustoetuste maksmise eest. 

Mastaabisääst: põllumajandustootja suutlikkus vähendada keskmisi tootmiskulusid, suurendades 

põllumajandusmaa pindala. 

Negatiivne loetelu: loetelu ettevõtjatest või tegevustest, nagu lennujaamad, vee-ettevõtted, 

kinnisvarateenused ning alalised spordiväljakud ja puhkealad, mida ei peeta aktiivseks 

põllumajandustootjaks, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada, et nende põllumajanduslik 

tegevus ei ole marginaalne. 

Otsetoetused: põllumajandustootjatele suunatud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi 

toetuskavad, mida nimetatakse ÜPP esimeseks sambaks. Nende peamine eesmärk on pakkuda 

põllumajandustootjatele sissetulekutoetust, kuid need peaksid kaasa aitama ka muude 

maakasutusega seotud eesmärkide saavutamisele, nagu mullakaitse, elurikkuse suurendamine ja 

kliimamuutuste leevendamine. Igale liikmesriigile on kehtestatud eelarve ülemmäär.  

Põhitoetuskava: põllumajandustootjate sissetulekutoetuse kava, mis põhineb toetusõigustel. 

Otsetoetuse saamiseks peavad põllumajandustootjad aktiveerima oma toetusõigused koos 

toetuskõlbliku maaga. Toetus on põllumajanduslikust tootmisest ja sissetulekust sõltumatu 

(tootmiskohustusega sidumata). 

Põllumajanduslik majapidamine: kõik põllumajandustootja poolt juhitavad ja põllumajanduslikuks 

tegevuseks kasutatavad üksused, mis asuvad ühe ja sama liikmesriigi territooriumil. 

Põllumajanduslik tegevus: i) põllumajandustoodete tootmine ja kasvatamine ning loomapidamine; ii) 

põllumajandusmaa hoidmine karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras; iii) liikmesriikide 

määratletud minimaalne tegevus põllumajandusmaal, mis on looduslikult karjatamiseks või 

harimiseks sobilikus seisukorras. 
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Põllumajandustootja: füüsiline või juriidiline isik või selliste isikute rühm, olenemata sellest, milline 

on selle rühma ja rühma liikmete õiguslik seisund siseriikliku õiguse järgi, kelle põllumajanduslik 

majapidamine asub ELis ning kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega. 

Riiklik reserv: toetusõiguste jaotamiseks eelkõige uutele või eriolukorras põllumajandustootjatele 

haldab iga liikmesriik riiklikku reservi. Riiklik reserv koosneb vastava riikliku põhitoetuskava 

ülemmäära ja kõikide eraldatud toetusõiguste koguväärtuse vahest. 

Rohestamistoetus: pindalatoetus, mida makstakse keskkonna- ja kliimasäästlike tavade kasutamise 

eest.  

Toetusõigus (põhitoetuskava hüvitise saamise õigus): võõrandatav õigus, mis annab aktiivsele 

põllumajandustootjale õiguse kindlaksmääratud summale, kui see on deklareeritud koos ühe hektari 

toetuskõlbliku põllumajandusmaaga. 

Tootmiskohustusega sidumata toetus: toetus, mis ei ole seotud konkreetse põllumajandustoote 

tootmisega. 

WTO põllumajandusleping: läbirääkimiste tulemus Uruguay voorus 1986–1994, kui Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmesriigid leppisid kokku turulepääsu parandamises ja 

kaubandust moonutavate toetuste vähendamises põllumajanduses. 

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP): Euroopa poliitika, mille eesmärk on elujõuline toiduainete 

tootmine, põllumajandusturgude stabiliseerimine, põllumajandustootjate sissetulek, toiduvarude 

kättesaadavus, loodusvarade säästev majandamine ja kliimameetmed ning tasakaalustatud 

territoriaalne areng maapiirkondades. 

Ühtlustamine: ühe hektari kohta makstavate toetusõiguste kohandamine võrdsematele alustele. 

2019. aastaks kohandatakse toetusõigusi riikliku või piirkondliku keskmise väärtusega (riigisisene 

ühtlustamine). Samal ajal kohandatakse põhitoetuskava toetusõiguste väärtusi, mis tuleneb ELi 

otsusest otsetoetuseid liikmesriikide vahel võrdsemalt jaotada (liikmesriikide vaheline ühtlustamine). 

Ühtne otsemaksete kava: toodanguga sidumata põllumajandustootjate sissetulekutoetuse kava, mis 

kehtestati ÜPP 2003. aasta reformiga. Otsetoetuse saamiseks pidid põllumajandustootjad omama 

toetusõigusi ning need aktiveerima koos toetuskõlbliku põllumajandusmaaga. 

ÜPP 1992. aasta reform: esimene ulatuslik ÜPP reform („MacSharry reform“), mille tulemusel 

alandati sekkumishindu põllukultuuride ja loomakasvatussektoris. Eeldatavate kahjude hüvitamiseks 
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kehtestati reformiga otsetoetused põllukultuuride tootjatele ja seoses tootmisest kõrvaldatud 

maaga. 

ÜPP 2003. aasta reform: ÜPP reform, millega seoti otsetoetused lahti põllumajanduslikust 

tootmisest, et soodustada põllumajandustootjate turule suunatust, ja seati maksete saamise 

tingimuseks maa säilitamise, keskkonna, toiduohutuse, loomade ja taimede tervise ning loomade 

heaolu põhinõuete järgimine (nõuetele vastavus). 

ÜPP 2013. aasta reform: keskendus kolmele poliitikaeesmärgile – elujõuline toiduainetööstus, 

loodusvarade ja kliimameetmete jätkusuutlik majandamine ning tasakaalustatud territoriaalne areng 

–, millest esimene käsitleb otseselt põllumajandustulu. Sellega jätkati otsetoetuste lahtisidumist 

tootmisest, mis käivitati ÜPP 2003. aasta reformiga.  
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KOKKUVÕTE 

I. Ühise põllumajanduspoliitika 2013. aasta reformiga kehtestati põllumajandustootjatele 

uus põhitoetuskava, mida kohaldatakse 18 liikmesriigis1. Sarnaselt oma eelkäijale, ühtsele 

otsemaksete kavale, on põhitoetuskava eesmärk pakkuda põllumajandustootjatele põhilist 

sissetulekutoetust ja aidata seega kaasa elujõulisele toiduainete tootmisele ELis, ilma et see 

moonutaks tootmist käsitlevaid otsuseid. Tegemist on ELi suurima põllumajandustootjatele 

mõeldud sissetulekutoetuse kavaga, millest toetatakse igal aastal umbes 4 miljonit 

põllumajandustootjat ligikaudu 18 miljardi euroga.  

II. Aruande peamine auditiküsimus on, kas komisjon ja liikmesriigid andsid 

põhitoetuskavale õige suuna. Kontrollikoja järelduse kohaselt liigutakse õige suunas, kuid 

kava mõju toetuse lihtsustamisele, suunamisele ja tasemete ühtlustamisele on piiratud.  

III. Põhitoetuskava kasutuselevõtt nõudis riiklike ametiasutuste märkimisväärseid 

jõupingutusi, kuid külastatud liikmesriikide kontrollisüsteemid vähendasid suuresti 

toetusõiguste ebaõige arvutamise ja jaotamise ohtu. Sellest tulenevalt ei olnud 

põhitoetuskava maksed kokkuvõttes oluliselt vigadest mõjutatud. Mõnel juhul olid 

põhitoetuskava toetusõiguste väärtused 2017. aastal aga veel ebatäpsed, arvutatud ainult 

esialgsete või hinnanguliste andmete põhjal ning mõned külastatud makseasutused seisid 

silmitsi eriliste raskustega.  

IV. Komisjon andis liikmesriikidele selles protsessis laialdasi suuniseid. Vaatamata esitatud 

selgitustele ei tõlgendanud liikmesriigid konkreetseid arvutuseeskirju alati järjekindlalt ja ei 

esitanud komisjonile kogu järelevalveteavet. Üldjoontes andsid komisjoni enda auditid häid 

tulemusi, kuid sertifitseerimisasutustelt oleks võinud rohkem nõuda. 

V. Üks ÜPP 2013. aasta reformi juhtpõhimõtteid oli lihtsustamine. ELi keerulised eeskirjad 

põhitoetuskava ja toetuskõlbliku maa kohta sisaldasid kava rakendamiseks mitmeid 

                                                           

1 Belgia, Taani, Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, 
Luksemburg, Malta, Madalmaad, Austria, Portugal, Sloveenia, Soome, Rootsi ja 
Ühendkuningriik. Ülejäänud liikmesriigid, kes ühinesid ELiga 2004. või 2007. aastal, kohaldavad 
sellega sarnast üleminekukorda – ühtse pindalatoetuse kava. 
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võimalusi ja erandeid. Liikmesriikide valitud arvutusmeetodid ja võimalused ei soodustanud 

alati lihtsustamist ja muutsid kohati eeskirjad isegi keerulisemaks, suurendasid riikide 

ametiasutuste koormust ja võimaldasid põllumajandustootjatel juhuslikku kasumit teenida.  

VI. ÜPP 2013. aasta reformiga kehtestati negatiivne loetelu, mille eesmärk oli välja jätta 

toetusesaajad, kelle peamine tegevusala ei ole põllumajandus. Loetelu kasutamine oli vaid 

osaliselt mõjus, võis põhjustada sarnaste taotlejate erinevat kohtlemist ja kujutas endast 

makseasutuste jaoks märkimisväärset halduskoormust. Neid probleeme arvesse võttes 

leppisid nõukogu ja parlament kokku, et alates 2018. aastast võivad liikmesriigid otsustada, 

kas nad vähendavad kriteeriume, mille alusel taotlejad saavad tõendada oma aktiivse 

põllumajandustootja staatust, või lõpetavad negatiivse loetelu kohaldamise. 

VII. Reformiga laiendati ka toetuskõlbliku maa kategooriaid ja võimaldati liikmesriikidel 

võtta meetmeid spekulatiivsete taotluste riski vähendamiseks. Püüd toetust paremini 

põllumajandusmaale suunata tekitas aga keerulisi rakendusprobleeme. 

VIII. ÜPP 2013. aasta reform tähendas sammu toetuse võrdsemaks jaotamiseks hektari 

kohta. Reformi kohaselt peaks kõikidel liikmesriigis või piirkonnas 2019. aastal aktiveeritud 

toetusõigustel üldreeglina olema ühesugune ühikuväärtus, kuid selle võimaluse valis oma 

territooriumi jaoks tervikuna või osaliselt 18 liikmesriigist vaid kuus (seitsmes liitub 2020. 

aastaks). Erandkorras lubati ülejäänud liikmesriikidel põllumajandustootjate 2019. aasta 

toetusõiguste arvutamisel arvesse võtta ajaloolisi tegureid. Liikmesriikide valikud on oluliselt 

mõjutanud toetuse ümberjaotamise määra ja põllumajandustootjad võivad mõnel juhul 

külmutada eriti kõrge toetuse taseme, mis tuleneb toetuse varasemast tasemest. 

IX. Kuna põhitoetuskava on ennekõike seotud pindalaga, soodustab toetus pigem 

suuremaid põllumajandusettevõtteid. Kava ülesehituse tõttu eeldab komisjon, et ÜPP 2013. 

aasta reformiga suureneb toetuse kapitaliseerimine maa hinnas, mis toob kasu 

põllumajandusmaa omanikele.  

X. Põhitoetuskava toetus on paljude põllumajandustootjate jaoks oluline sissetulekuallikas, 

kuid sel on omad piirangud. Toetuses ei võeta arvesse turutingimusi, põllumajandusmaa 

kasutamist ega põllumajandusettevõtte konkreetseid asjaolusid ning see ei põhine 

põllumajandustootjate sissetulekute üldise olukorra analüüsil. 
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XI. Aluslepingu eesmärki tagada põllumajandustootjate rahuldav elatustase ning ÜPP 

üldeesmärki tagada elujõuline toidutööstus ja põllumajandustootjate sissetulek ei ole seni 

muudetud mõõdetavateks eesmärkideks ning puudub võrdlusalus, mille põhjal saaks 

saavutatud tulemusi võrrelda.  

XII. Kuni 2020. aastani kehtiva põhitoetuskava suhtes esitab kontrollikoda komisjonile mitu 

soovitust põhitoetuskava toetusõiguste arvutamise ja jaotamise kohta, mis puudutavad 

makseasutuste põhikontrollimehhanismide nõuetekohast rakendamist, komisjoni süsteeme 

teabe levitamiseks liikmesriikide vahel ning sertifitseerimisasutuste rolli. 

XIII. Järgmise programmitöö perioodi ettepanekute väljatöötamisel soovitab kontrollikoda 

komisjonil analüüsida kõigi põllumajandustootjate rühmade sissetulekuid mõjutavaid 

tegureid, nende vajadust sissetulekutoetuse järele ja põllumajandustootjate poolt 

pakutavate avalike hüvede väärtust. Samuti soovitab kontrollikoda komisjonil kavandatavad 

meetmed juba algfaasis ühendada asjakohaste tegevuseesmärkide ja algväärtustega, mille 

alusel saaks toetuse tulemuslikkust hinnata. 
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SISSEJUHATUS 

1. Põllumajanduse tootlikkuse tõstmine ja seeläbi põllumajandustootjate rahuldava 

elatustaseme kindlustamine on aluslepingu põhieesmärgid, olles ühtlasi ka 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) keskmes2. Enne 1992. aastat keskendus ÜPP 

põllumajandustoodete garanteeritud hindade (sekkumishindade) toetamisele. See põhjustas 

märkimisväärse ületootmise ja ELi kulude ebaproportsionaalse kasvu. ÜPP 1992. aasta 

reformiga vähendati teravilja ja veiseliha sekkumishindu ning kohustati suuremaid 

põllumajandusettevõtjaid osa oma maast tootmisest kõrvale jätma. Eeldatava teravilja ja 

veiseliha hindade langusele järgneva sissetulekute vähenemise kompenseerimiseks said 

tootjad külvipindade suuruse või loomade arvuga seotud otsetoetusi. Kulude üldine 

ülemmäär piirati sektoripõhiste piirkondlike või riiklike ülemmääradega.  

2. ÜPP 2003. aasta reformiga jäeti otsetoetuste üldine tase muutmata, kuid kehtestati 

põllumajandustootjatele sissetulekutoetuse süsteem, mis on seotud põllumajandusmaaga, 

kuid ei sisalda tootmiskohustust (nn tootmiskohustusest lahtisidumine), mida tuntakse ühtse 

otsemaksete kava nime all. Liikmesriikides, kes ühinesid ELiga 2004. või 2007. aastal, 

kohaldati põllumajandustootjatele sarnast, kuid üksnes ajutist tootmiskohustusega sidumata 

kava ehk ühtse pindalatoetuse kava. Eri põllumajandussektorite toetused integreeriti järk-

järgult ühtsesse otsemaksete kavva, mistõttu sai sellest ELi suurim põllumajandustootjate 

sissetulekutoetuse kava. 

3. Ühtse otsemaksete kava varasema auditeerimise käigus leidis kontrollikoda, et 

kõnealune kava tagas sissetulekutoetuse teatava taseme ja andis põllumajandustootjatele 

vabaduse toota seda, mille järgi oli turgudel nõudlus. Samas tuvastati ka ebatäpsust selliste 

põhimõistete määratlemisel nagu „põllumajandustootja“, „toetuskõlblik maa“ ja 

„põllumajanduslik tegevus“. Kontrollikoda soovitas toetuse suunata aktiivsetele 

põllumajandustootjatele, määratleda täpsemini mõisted „toetuskõlblik maa“ ja 

„põllumajanduslik tegevus“ ning lähtuda toetusõiguste arvutamisel eri piirkondades 

                                                           

2 Vt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 39 (ELT C 326, 26.10.2012, lk 47). 
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valitsevatest põllumajandustingimustest3. Kontrollikoda leidis ka, et ühtne otsemaksete kava 

sisaldas liikmesriikides arvutusvigu ja sisekontrolli puudusi, ning soovitas makseasutustel 

vead parandada ja võtta kasutusele selged menetlused, et teha tõhusat kontrolli arvutuste 

aluseks olevate andmete usaldusväärsuse ja toetusõiguste korrektsuse üle4. 

4. ÜPP 2013. aasta reformiga jätkati toetuse lahtisidumist tootmisest, kuid sellega kaasnes 

perioodil 2014–2020 otsetoetusteks kasutatava üldeelarve mõningane vähenemine5. Sellega 

kehtestati põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste uus struktuur, mis koosneb 

põhitoetuskavast6 (mis on avatud ka neile liikmesriikidele, kes rakendavad ühtset 

pindalatoetuse kava), kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade kasutamise eest 

makstavast toetusest7 ning noorte põllumajandustootjate toetusest8. Lisaks võivad 

liikmesriigid kasutada mitmeid võimalusi, mille eesmärk on paremini suunata toetust 

põllumajandustootjatele, kes tegutsevad majanduslike raskustega sektorites või 

piirkondades või väiksemates põllumajandusettevõtetes.  

5. Põhitoetuskava jõustus alates taotlusaastast 2015 (makseid rahastati ELi 2016. aasta 

eelarvest) ja praegu kohaldab seda 18 liikmesriiki9. See on ELi suurim põllumajandustootjate 

otsetoetuskava, mille maksumus on ligikaudu 18 miljardit eurot aastas ja mida rahastatakse 

täielikult ELi eelarvest. 2015. aastal sai põhitoetuskava toetust ligikaudu 4 miljonit ELi 

                                                           

3 Eriaruanne nr 5/2011: „Ühtse otsemaksete kava usaldusväärse finantsjuhtimise parandamise 
käigus käsitlemist vajavad küsimused“. 

4 Eriaruanne nr 8/2014: „Kas komisjon on mõjusalt hallanud tootmiskohustusega seotud toetuste 
integreerimist ühtsesse otsemaksete kavva?“ 

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013, millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608), II lisa. 

6 Määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 1. peatüki 1. jagu.  

7 Nn rohestamistoetus, määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 43 lõige 1. 

8 Määruse (EL) nr 1307/2013 artikkel 50. 

9 Belgia, Taani, Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, 
Luksemburg, Malta, Madalmaad, Austria, Portugal, Sloveenia, Soome, Rootsi ja 
Ühendkuningriik. Ülejäänud liikmesriigid jätkasid ühtse pindalatoetuse kava kohaldamist. 
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põllumajandusettevõtet. Võttes aluseks liikmesriikide otsused selle kohta, kuidas määrata 

riikliku eelarve ülempiir erinevate otsetoetuskavade puhul, arvutab komisjon igal aastal 

põhitoetuskava toetuseks kättesaadavad summad, millega tagatakse, et 

põllumajandustootjatele makstakse välja suurim võimalik toetussumma10. Sellest tulenevalt 

võib põhitoetuskava toetuse osakaal ELi otsetoetuste kogusummas liikmesriigiti 

märkimisväärselt erineda (vt joonis 1). 

Joonis 1. Põhitoetuskava toetuse osakaal ELi otsetoetustes 2015. aastal liikmesriikide 
kaupa 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

6. ÜPP 2013. aasta reformi ELi õigusraamistikus määratletakse otsetoetuse ühe 

üldeesmärgina elujõuline toidutööstus11. Sarnaselt oma eelkäijale, ühtsele otsemaksete 

kavale, on põhitoetuskava eesmärk pakkuda põllumajandustootjatele põhilist 

sissetulekutoetust, ilma et see moonutaks tootmist käsitlevaid otsuseid12. See peaks tagama 

                                                           

10 Vt I lisa. 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013 (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 
814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008) (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549) artikkel 110. 

12 Vt 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad 
toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) 
nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) 
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turvavõrgu põllumajandustootjatele, kelle toodete turuhinnad on väga kõikuvad, ning aitab 

seeläbi stabiliseerida nende sissetulekut, võimaldades neil teha tootmisotsuseid lähtuvalt 

turu nõudlusest. Tootmiskohustusega sidumata toetuskavana on põhitoetuskava 

põllumajanduslikust tootmisest sõltumatu ja seega rahvusvaheliste kaubanduslepingutega 

kooskõlas13.  

7. Toetuse saamise tingimuseks on põllumajandusmaa hoidmine karjatamiseks või 

harimiseks sobilikus seisukorras. Seega aitab see säilitada ELi põllumajandusliku tootmise 

potentsiaali ja seeläbi vältida maa sööti jätmist. Toetust saavad põllumajandusettevõtted 

peavad vastama minimaalsetele maa säilitamise standarditele, et tagada maa hea 

põllumajandus- ja keskkonnaseisund, samuti tuleb neil täita teatavaid kohustusi seoses 

toiduohutuse, loomade ja taimede tervise ning loomade heaoluga oma 

põllumajandusettevõttes (nõuetele vastavus). See peaks aitama saavutada muid ÜPP 

üldeesmärke, mis on seotud maakasutusega, nagu mullakaitse, elurikkus ja kliimamuutuste 

leevendamine.  

Põhitoetuskava peamised elemendid 

8. Juurdepääs põhitoetuskava toetusele sõltub toetusõiguste omamisest (põhitoetuskava 

toetusõigused). Iga toetusõigus annab omanikule võõrandatava õiguse saada kord aastas 

teatud summas põhitoetuskava toetust, kui toetusõigus on deklareeritud koos ühe hektari 

toetuskõlbliku põllumajandusmaaga (aktiveerimine). Põhimõtteliselt hõlmab see kogu 

põllumaad, püsirohumaad ja püsikultuuride all olevat maad. Kõigi põhitoetuskava 

toetusõiguste maksimaalne koguväärtus konkreetses piirkonnas või liikmesriigis on 

reguleeritud eelarve kindlaksmääratud ülemmääraga.  

9. Põhitoetuskava toetuskõlblikkuse kriteeriumidele vastamine (ja põhitoetuskava 

toetusõiguste omamine) on põllumajandustootjatele ka eeltingimuseks, et saada muid 

                                                           

nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001 (ELT L 270, 
21.10.2003, lk 1), põhjendus 24. 

13 WTO põllumajandusleping (EÜT L 336, 23.12.1994, p. 22). 
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otsetoetusi, nagu rohestamistoetus, ümberjaotav toetus14 ja noorte põllumajandustootjate 

toetus. Enamik liikmesriike on otsustanud maksta rohestamistoetust ja paljud ka noorte 

põllumajandustootjate toetust kindlaksmääratud protsendina taotlejate poolt aktiveeritud 

toetusõiguste väärtusest. See tähendab, et põhitoetuskava toetusõiguste ebaõige jaotamine 

(väärtuse või arvu alusel) mõjutab ka muude otsetoetuskavade maksete korrektsust. 

10. Põhitoetuskava on suunatud põllumajandustootjatele. Põllumajandustootjana 

defineeritakse füüsilist või juriidilist isikut või selliste isikute rühma, kes tegeleb 

põllumajandusliku tegevusega, mille raames ta kas toodab põllumajandustooteid, hoiab 

põllumajandusmaad karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras või teostab 

minimaalset tegevust põllumajandusmaal, mis on looduslikult karjatamiseks või harimiseks 

sobilikus seisukorras.  

11. Selle tagamiseks, et toetus oleks paremini suunatud aktiivsetele 

põllumajandustootjatele, pidid teatavad ettevõtjad, kes võivad olla seotud maa 

majandamisega, kuid kelle äritegevuse eesmärk on vaid vähesel määral suunatud 

põllumajanduslikule tegevusele, nagu lennujaamad, raudtee-ettevõtted, vee-ettevõtted, 

kinnisvarafirmad või isikud, kes haldavad alalisi spordiväljakuid ja puhkealasid, ning kes olid 

saanud otsetoetust summas, mis ületab liikmesriikide seatud künnise15, alates 2015. aastast 

toetuse saamiseks tõendama, et nende põllumajanduslik tegevus on oluline. Liikmesriikidel 

oli õigus kehtestada rangemad eeskirjad, lisades loetellu uusi ettevõtteid või jättes üldiselt 

välja kõik isikud, kelle põllumajanduslik tegevus moodustas vaid tühise osa nende üldisest 

majandustegevusest või kelle peamine äritegevus ei hõlmanud põllumajandustegevust.  

12. Endise ühtse otsemaksete kava puhul sõltusid toetusõiguste väärtused enamikus 

liikmesriikides varasemate tootmiskohustusega seotud toetuse väärtusest, mida igale 

                                                           

14 Määruse (EL) nr 1307/2013 artikkel 41. 

15 Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 9 lõige 2 ja artikkel 4. 
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põllumajandustootjale oli vaatlusperioodil makstud16. Seetõttu võis toetuse tase hektari 

kohta olla põllumajandustootjate vahel väga erinev, sõltuvalt nende varasemast toetusest17.  

13. ÜPP 2013. aasta reformi eesmärk oli kõrvaldada või vähemalt vähendada ajalooliste 

komponentide kaalu toetusõiguste väärtuses aja jooksul ja ühtlustada see ühtse väärtusega 

hektari kohta hiljemalt 2019. aastaks (riigisisene ühtlustamine). Et põllumajandustootjate 

jaoks kahjulikke rahalisi tagajärgi ära hoida, võisid liikmesriigid säilitada ajaloolise 

komponendi toetusõiguste väärtuses pärast 2019. aastat. See tähendas, et 

põllumajandustootjate poolt varasemate, tootmiskohustusega seotud toetuskavade raames 

saadud toetusmaksete väärtus kajastub jätkuvalt ka põhitoetuskava toetusõiguste väärtuses, 

kuni ÜPP-d uuesti reformitakse. Nagu aga kirjeldatakse punktis 67, vähendatakse nende 

lahknevuste mõju 2019. aastani kestval perioodil.  

14. Ajavahemikul 2016–2019 muutuvad põhitoetuskava jaoks eraldatavad summad veelgi, 

sest liikmesriikide otsetoetuste riiklikud ülemmäärad suurenevad või vähenevad 

(liikmesriikide vaheline ühtlustamine)18. 

15. Liikmesriikidel oli põhitoetuskava toetusõiguste väärtuse kindlaksmääramisel valida 

kolme põhimudeli vahel (vt joonis 2). 

                                                           

16 Üldjuhul oli see tootmiskohustusega seotud keskmine toetus, mida maksti 
põllumajandustootjatele aastail 2000–2002. 

17 Enamik liikmesriike arvutas ühtse otsemaksete kava toetusõigused üksnes varasemate maksete 
alusel. Üksikasju vt eriaruande nr 5/2011 „Ühtse otsemaksete kava usaldusväärse 
finantsjuhtimise parandamise käigus käsitlemist vajavad küsimused“ I lisas. 

18 Muud kohandused võivad toimuda siis, kui liikmesriigid otsustavad muuta otsetoetuste jaotust 
vastavalt konkreetsetele kavadele, näiteks kui nad vajavad rohkem (või vähem) toetust noortele 
põllumajandustootjatele. Sellisel juhul peavad liikmesriigid lineaarselt vähendama (või 
suurendama) kõigi põhitoetuskava toetusõiguste väärtust. 
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Joonis 2. Põhitoetuskava rakendamise põhimudelid 

Kindel määr 2015. aastal 

Kõigil põhitoetuskava toetusõigustel liikmesriigis (või piirkonnas) on ühesugune väärtus. 

Täielik ühtlustamine kindla määra suunas 2019. aastaks (või 2020. aastaks) 

Põllumajandustootjad saavad põhitoetuskava toetusõigusi 2014. aasta individuaalse 

võrdlussumma alusel. 2019. aastaks kohandatakse seda väärtust ühtse kindla määra alusel. 

Osaline ühtlustamine 2019. aastaks 

Liikmesriigid pidid tagama, et 2019. aastaks oleks iga põhitoetuskava toetusõiguse väärtus 

vähemalt 60% vastava riikliku või piirkondliku ühiku keskmisest väärtusest. Kõnealust väärtuse 

suurenemist rahastavad põllumajandustootjad, kelle põhitoetuskava toetusõiguste väärtus on 

üle keskmise väärtuse. Liikmesriigid võivad piirata nende põllumajandustootjate 

põhitoetuskava toetusõiguste vähenemist 30%-ni. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

16. Põhitoetuskava põhimudelite raames oli liikmesriikidel mitmesuguseid võimalusi kava 

rakendamiseks. Need võimaldavad liikmesriikidel rakendada riiklikke eelistusi selle suhtes, 

millisel tasandil nad soovivad kava kohaldada (riiklik või piirkondlik), kuidas arvutada 

põllumajandustootjate võrdlussummasid ja nende põhitoetuskava toetusõiguste väärtusi, 

kuidas paremini suunata toetust aktiivsetele põllumajandustootjatele ja kuidas määrata 

kindlaks pindala, mis vastab põhitoetuskava toetusõiguse saamise kriteeriumidele19. 

Põhitoetuskava toetusõiguste arvutamine ja jaotamine 

17. Liikmesriigid pidid kindlaks määrama 2015. aasta põhitoetuskava toetusõigused ja need 

põllumajandustootjatele jagama. Samuti pidid nad eraldama teatava summa olemasolevast 

eelarvest riiklikku reservi, et määrata põhitoetuskava toetusõigused noortele 

                                                           

19 Vt II lisa liikmesriikide valitud võimaluste kohta. 



 19 

 

põllumajandustootjatele, põllumajanduslikku tegevust alustavatele põllumajandustootjatele 

või eriolukorras tegutsevatele põllumajandustootjatele20.  

18. Üldjuhul võrdus põllumajandustootjatele jaotatud toetusõiguste arv kõigis 

põhitoetuskava rakendamise mudelites põllumajandustootjate poolt 2015. aastal 

põllumajanduseks kasutatud toetuskõlbliku põllumajandusmaa hektarite arvuga. Väärtus 

sõltus konkreetsest põhitoetuskava rakendamise mudelist, mille liikmesriik või piirkond oli 

valinud. Neis liikmesriikides, kus kohaldati juba 2015. aastal põhitoetuskava kindla määra 

mudelit, said kõik asjaomase piirkonna põllumajandustootjad põhitoetuskava toetusõigusi 

samas väärtuses hektari kohta (vt joonis 3).  

Joonis 3. Põhitoetuskava toetusõiguste arvutamise elemendid (kindla määraga mudel) 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                           

20 Nt selleks, et vältida maa kasutusest kõrvaldamist või vääramatu jõu või erandlike asjaolude 
korral. 
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*) V.a  maa, mille toetusõigused antakse ri iklikust reservist 

Põhitoetuskava 
ülemmäär 2015
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Liikmesriikidevaheline 
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19. Nendes liikmesriikides, kes valisid põhitoetuskava rakendamiseks ühtlustamisel 

põhineva mudeli, st kes ei kohaldanud 2015. aastal ühtset väärtust hektari kohta, tuginesid 

riiklikud ametiasutused oma arvutustes üldjoontes kuuele elemendile (vt joonis 4)21: 

- kõigi asjaomases liikmesriigis või piirkonnas tegutsevate aktiivsete 

põllumajandustootjate toetuskõlbliku põllumajandusmaa kogupindala 2015. aastal; 

- iga taotleja toetuskõlblik põllumajandusmaa 2015. aastal; 

- 2015. aasta taotlejate individuaalne võrdlussumma 2014. aastal22; 

- kõigi 2015. aasta aktiivsete põllumajandustootjate võrdlussummad 2014. aastal kokku; 

- 2015. aastal põhitoetuskava suhtes kohaldatavad riiklikud või piirkondlikud 

ülemmäärad; 

- 2019. aasta riiklik või piirkondlik sihtväärtus (riiklik või piirkondlik keskmine).  

                                                           

21 Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklid 24–26. 

22 Põhimõtteliselt olid need põllumajandustootja poolt 2014. aastal saadud otsetoetused või ühtse 
otsemaksete kava toetusõiguste väärtus. 
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Joonis 4. Põhitoetuskava toetusõiguste arvutamise elemendid (ühtlustamisel põhinevad 
mudelid) 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

20. Kõigi ühtlustamisel põhinevate mudelite puhul pidid liikmesriikide makseasutused 

kindlaks määrama iga põllumajandustootja individuaalse võrdlussumma ja arvesse võtma 

muutusi põllumajandustootja isiklikus olukorras, nagu ühinemine, maa jagamine või 

üleandmine, mis toimusid aastail 2014–2015. Lihtsuse huvides võisid liikmesriigid, kes olid 

rakendanud ühtset otsemaksete kava piirkondlikul alusel, säilitada olemasolevad ühtse 

otsemaksete kava toetusõigused, millest said põhitoetuskava toetusõigused23. 

Komisjoni ja liikmesriikide roll põhitoetuskava kasutuselevõtmisel 

21. Põhitoetuskava ja muude otsetoetuskavade haldamise eest vastutavad ühiselt komisjon 

ja liikmesriigid. Komisjon kannab aga üldist vastutust eelarve täitmise eest24. See tähendab, 

                                                           

23 Selle võimaluse valisid Taani, Rootsi, Soome ja Ühendkuningriik (Inglismaa). Sel juhul tuli ühtse 
otsemaksete kava toetusõiguste 2014. aasta väärtus ja arv kohandada 2015. aasta olemasoleva 
põhitoetuskava eelarve ja toetuskõlblike aladega. Inglismaal oli kõigil ühtse otsemaksete kava 
toetusõigustel juba 2014. aastal piirkondlik ühtne väärtus hektari kohta. 

24 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 317. 
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et komisjon pidi tagama, et põhitoetuskava on nõuetekohaselt rakendatud asjakohaste 

delegeeritud õigusaktidega, jälgides põhitoetuskava juhtimist liikmesriikides ja tehes kava 

haldamise kontrollisüsteemide vastavusauditeid. Juhul kui riigipoolne rakendamine ei ole 

kooskõlas ELi õigusraamistikuga, võib komisjon kohaldada finantskorrektsioone.  

22. Liikmesriigid arvutasid põhitoetuskava toetusõigused ja registreerisid need spetsiaalses 

andmebaasis. Samuti pidid nad tagama, et akrediteeritud makseasutused maksid 

põhitoetuskava toetuse põllumajandustootjatele välja. Selleks tuli riiklikel ametiasutustel 

kasutada ühtset haldus- ja kontrollisüsteemi (IACS), et tagada maksete õigsus ja ära hoida 

õigusnormide rikkumist. Kasutades usaldusväärset teavet põllumajandusmaa kohta ja 

automaatse ristkontrolli süsteemi, peaks ühtne haldus- ja kontrollisüsteem toetama ka 

põllumajandustootjaid korrektsete deklaratsioonide koostamisel ja seega tõhusalt 

tuvastama võimalikke õigusnormide rikkumisi. Lisaks oli sõltumatu riiklik 

sertifitseerimisasutus kohustatud kontrollima kõigi makseasutuste poolt välja makstud ELi 

kulude seaduslikkust ja korrektsust. Joonisel 5 on kujutatud komisjoni ja liikmesriikide 

ülesanded põhitoetuskava rakendamisel. 
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Joonis 5. Komisjoni ja liikmesriikide ülesanded põhitoetuskava rakendamisel 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

AUDITI ULATUS JA LÄHENEMISVIIS 

23. Auditi eesmärk oli kindlaks teha, kas komisjon ja liikmesriigid kehtestasid 2015. aastal 

põhitoetuskava kooskõlas ELi õigusraamistiku ja ÜPP eesmärkidega. Sellega seoses vaatas 

kontrollikoda üle ka aspektid, mis tulenevad põhitoetuskava ülesehitusest kavana, mis annab 

põllumajandustootjatele tootmiskohustusega sidumata sissetulekutoetust. Auditi 

põhiküsimus oli järgmine: 

kas komisjon ja liikmesriigid andsid põllumajandustootjate põhitoetuskavale õige suuna? 

24. Küsimusele vastamiseks uuris kontrollikoda, kas:  

• liikmesriikide kontrollisüsteemid vähendasid põhitoetuskava toetusõiguste valesti 

arvutamise riski; 

• komisjon toetas liikmesriike põhitoetuse kehtestamisel asjakohaselt ning juhendas ja 

auditeeris liikmesriike piisavalt; 

Teade toetusõiguste arvu ja 
väärtuse kohtaToetusetaotlused

Euroopa Komisjon – DG AGRI
Delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide vastuvõtmine

Järelevalve ja suunised
Süsteemiauditid ja vastavuse kontrolli menetlus

Teated
Statistika

Vastavuse kontrollist 
tulenevad 

finantskorrektsioonid

Makseasutus või muu riiklik asutus
IACS

Toetusõiguste kindlaksmääramine, jaotamine ja haldamine

Põllumajandustootjad

Süsteem
iauditid

Sertifitseerimisa
sutus 

arvamus 
toetusõiguste 

identifitseerimise ja 
registreerimise 

süsteemi vastavuse 
kohta

Aruanne

Audit
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• põhitoetuskava kasutuselevõtt aitas lihtsustada nii põllumajandustootjate kui ka 

ametiasutuste tegevust ning oli kooskõlas ÜPP eesmärkidega. 

25. Audit viidi läbi 2016. aasta septembrist kuni 2017. aasta aprillini ja see hõlmas 

järgnevat:  

• kõigile 18-le põhitoetuskava rakendavale liikmesriigile saadetud küsimustik, et saada 

põhiandmeid nende ülesehituse ja rakendamise kohta. Kasutati ka kontrollikoja 

aruandluse jaoks saadud tulemusi, kui see oli asjakohane; 

• külastused Euroopa Komisjoni (põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat) ja 

kuude liikmesriiki (Saksamaa (Alam-Saksi), Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja 

Ühendkuningriik (Inglismaa ja Šotimaa)), mis valiti vastavalt nende osale ELi 

põhitoetuskava jaoks eraldatud eelarves ja mudelile, mille nad kava rakendamiseks olid 

valinud. Kontrollikoda viis läbi vestlusi, analüüsis menetlusi ja andmeid ning kontrollis 

asjakohaseid dokumente; 

• põllumajandustootjate taotlusaasta 2015 toetusõiguste 400 toimikust koosneva valimi 

auditeerimine. Need valiti osaliselt juhuslikult ja osaliselt riskianalüüsi põhjal, et üle 

vaadata põhitoetuskava toetusõiguste arvutamine ja rakendatud 

põhikontrollimehhanismid.  

Lisaks võeti arvesse kontrollikoja 2016. aasta kinnitava avalduse jaoks tehtud töö tulemusi. 



 25 

 

TÄHELEPANEKUD 

Külastatud liikmesriikide kontrollisüsteemid vähendasid suurel määral põhitoetuskava 

toetusõiguste ebaõige arvutamise ja jaotamise ohtu, kuid liikmesriikide valikud võivad 

teatavate makseasutuste jaoks erilisi probleeme tekitada 

Enamik liikmesriike lahendas probleemid edukalt ja üldiselt ei olnud 

põllumajandustootjatele tehtud põhitoetuskava maksed olulisel määral vigadest 

mõjutatud, … 

26. Kõik külastatud liikmesriigid pidid põhitoetuskava rakendamisel arvukaid probleeme 

lahendama. Probleemide iseloom sõltus suuresti liikmesriikide tehtud valikutest. Eelkõige 

tuli neil 

• kontrollida taotlejate õigust saada põhitoetuskava raames toetust, st seda, kas nad said 

2013. aastal otsetoetusi ja olid 2015. aastal aktiivsed põllumajandustootjad; 

• kindlaks määrata iga põllumajandustootja individuaalne võrdlussumma, kui liikmesriik ei 

kohalda kindlat määra hektari kohta; 

• kindlaks määrata iga põllumajandustootja toetuskõlblik põllumajandusmaa 2015. aastal, 

tuginedes põldude identifitseerimise süsteemi (LPIS) viimasele teabele ja kohapealsele 

kontrollile. See võib nõuda ka sellise maa kindlakstegemist, mis ei olnud enne 

põhitoetuskava kehtestamist toetuskõlblik; 

• pärast kõikide kontrollide ja arvutuste lõpuleviimist kindlaks määrata põhitoetuskava 

toetusõiguste väärtus aastatel 2015–2019; 

• teavitada asjaomaseid põllumajandustootjaid 2015. aasta lõpuks või, kui riiklikel 

ametiasutustel olid kasutada ainult esialgsed andmed, 1. aprilliks 2016; 

• maksta põhitoetuskava toetus ja muu otsetoetus välja hiljemalt 30. juuniks 2016.  

27. Enamik liikmesriike sai probleemide lahendamisega hakkama ja jõudis arvutustega 

valmis õigusaktides ettenähtud tähtaja piires või selle lähedal. Hispaanial, Prantsusmaal, 

Itaalial, Madalmaadel, Austrial, Rootsis ja Ühendkuningriigil (Šotimaa), kes ei suutnud teha 
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kõikidele põllumajandustootjatele lõplikke makseid ettenähtud tähtajaks ehk 30. juuniks 

2016, lubas komisjon aga ilma vähendamiseta makseid teha kuni 15. oktoobrini 201625.  

28. Kättesaadavate andmete põhjal ei olnud põhitoetuskava toetusõigustel põhinevad 

maksed kogu ELis üldiselt oluliselt vigadest mõjutatud26. Arvutusvead võivad siiski mõjutada 

makseid paljudele põllumajandustootjatele ja vähendada põhitoetuskava toetusõiguste 

andmebaaside usaldusväärsust, nagu on selgitatud allpool. 

…kuid mõnel juhul olid põhitoetuskava toetusõigused ebatäpsed, arvutatud ainult ajutiselt 

või põhinesid hinnangutel… 

29. Kontrollikoda leidis, et liikmesriigid (või piirkonnad) rakendasid üldisi arvutusreegleid 

enamasti korrektselt ning (Itaalia ja üks Saksamaa piirkond (Mecklenburg-Vorpommern) 

välja arvatud) järgisid kohaldatavaid riiklikke või piirkondlikke ülemmäärasid. Mõnel juhul 

leidis kontrollikoda siiski, et põhitoetuskava toetusõiguste väärtused olid ebatäpsed, 

arvutatud ainult ajutiselt või põhinesid hinnangutel, mis mõjutas toetuse jagamist 

põllumajandustootjate vahel. 

a) Ühendkuningriigis (Šotimaa) ei olnud ametiasutused õigesti kohaldanud 2019. aasta 

kindlamääralise sihttaseme ja kuni nimetatud aastani tehtud iga-aastaste 

eelarvekohanduste arvutamise eeskirju. Madalmaades arvutasid ametiasutused vale 

ühtlustamisväärtuse toetusõiguste korrigeerimiseks vastavalt 2019. aasta kindlale 

määrale. See ei mõjutanud siiski maksete kogusummat Šotimaal ja Madalmaades, 

avaldades vaid väikest mõju toetuse jaotamisele põllumajandustootjate vahel. 

b) Prantsusmaa ja Ühendkuningriik (Inglismaa ja Šotimaa) kasutasid esialgseid andmeid või 

prognoose, kuna neil oli põhitoetuskava toetusõiguste lõplike väärtuste arvutamisega 

erilisi raskusi. See mõjutas põhitoetuskava toetusõiguste väärtuste täpsust, sest 

                                                           

25 Määruse (EL) nr 907/2014 (ELT L 255, 28.8.2014, lk 18) artikli 5 lõige 4. Kui liikmesriigid teevad 
põllumajandustootjatele makseid pärast õigusaktides ettenähtud tähtaja möödumist, peab 
komisjon need ELi rahastamisest välja jätma või rahastamise summat vähendama. Sellisel juhul 
peavad liikmesriigid rahastama enda eelarvest seda osa maksetest, mida komisjon ei hüvita. 

26 Vt kontrollikoja aastaaruanne eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta (ELT C 322, 28.9.2017, 
lk 1), punkt 1.15 ja 7. peatükk. 
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arvutuse ühe elemendi (näiteks toetuskõlbliku maa kogupindala) muutus tõi kaasa 

võimalikke muutusi muudes elementides (näiteks toetusõiguste väärtuses) ja võis 

omakorda mõjutada ühtlustamise arvutamist. See tähendas ka seda, et 

põllumajandustootjad ei teadnud enne järgmise taotlusaasta taotluse esitamist 

põhitoetuskava toetusõiguste lõplikku väärtust. Allpool on kirjeldatud mõningaid 

ettetulnud probleeme. 

i) Prantsusmaal arvutas makseasutus 2017. aasta mais alles 2015. aasta põhitoetuskava 

toetusõiguste lõplikku väärtust ja ei olnud toetusõigusi põllumajandustootjatele 

ametlikult eraldanud. Viivituse põhjuseks on põldude identifitseerimise uue süsteemi 

hiline kasutuselevõtt, raskused mittepõllumajanduslike alade kindlakstegemisel ja 

märkimisväärsed viivitused põllumajandustootjate kohapealsel kontrollimisel 2015. 

aastal, mille Prantsuse ametiasutused lõpetasid alles 2016. aasta detsembris27.  

ii) Ühendkuningriigis (Inglismaa ja Šotimaa) tekkisid toetusõiguste väärtuste arvutamisel 

märkimisväärsed viivitused, sest Inglismaal, kes oli otsustanud säilitada endise ühtse 

otsemaksete kava toetusõigused, ei olnud täielikud maakatte andmed õigeaegselt 

kättesaadavad. Seega said ametiasutused üksnes hinnata lõpliku toetuskõlbliku maa 

pindala suurust, mis oli toetusõiguste väärtuste täpseks arvutamiseks ometi hädavajalik. 

Peale selle ei toiminud taotluste menetlemise uus arvutisüsteem ootuspäraselt, 

mistõttu tuli makseasutusel paberil taotluste kasutamise juurde tagasi pöörduda. See 

tekitas tõsiseid raskusi põhitoetuskava toetusõiguste kohandamisel toetuskõlbliku maa 

pindalaga ja maksetähtaja järgimisel28. Šotimaal oli ametiasutustel ka raskusi kõigi 

nõuete õigeaegse töötlemisega, osaliselt seetõttu, et toetuskõlbliku püsirohumaa 

kindlakstegemine oli alles pooleli. Nad tegid üksnes näitlikke arvutusi põhitoetuskava 

                                                           

27 Prantsuse ametiasutuste esitatud andmete kohaselt olid esialgsed väärtused 2015. aastal 0,5–
2,9% võrra madalamad kui tõenäolised tegelikud väärtused, järgnevate aastate kohta ei olnud 
ametiasutused aga veel arvutusi teinud.  

28 Inglismaal kohaldatud põhitoetuskava rakendamise mudel nägi ette selliste toetusõiguste 
tühistamise, mis ületasid põllumajandustootjate toetusetaotlustes deklareeritud toetuskõlbliku 
maa suuruse. Nõuetekohaselt tühistamata toetusõigused võivad põhjustada alusetute maksete 
tegemist järgmistel taotlusaastatel. 
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toetusõiguste väärtuste väljaselgitamiseks, et täita toetuse väljamaksmise tähtaegu, 

kuid 2017. aasta mais ei olnud nad ikka veel kindlaks määranud lõplikke väärtusi29. 

… ja mõnel külastatud makseasutusel oli erilisi raskusi 

30. Makseasutused pidid kehtestama tõhusad põhikontrollimehhanismid, tagamaks, et 

põllumajandustootjatele jaotatavate põhitoetuskava toetusõiguste arv ja väärtus oleksid 

täpsed. See hõlmas nende maatükkide, mille põllumajandustootjad olid oma 

toetusetaotlustes deklareerinud, toetuskõlblikkuse ristkontrolli põldude identifitseerimise 

süsteemi30 andmete ja varasemate võrdlusandmete alusel, samuti põllumajandustootjate 

esitatud tõendavate dokumentide ehtsuse kontrollimist ja põhitoetuskava toetusõiguste 

arvutamise ülevaatamist. Järgmistes punktides kirjeldatakse mõningaid külastatud 

liikmesriikides esinenud probleeme. 

31. Itaalias vastutas põhitoetuskava toetusõiguste arvutamise ja põllumajandustootjatele 

jaotamise eest Itaalia makseasutuste sisekontrolliraamistiku väline keskne koordineeriv 

asutus. Asutus ei olnud lõpetanud kõiki põllumajandustootjate toetuskõlblikkust 

puudutavaid kontrolle ja oli endiselt ebaselge, kas suur osa püsirohumaast oli toetuskõlblik. 

Selle tagajärjeks oli järkjärguline protsess, mille käigus pidi sama koordineeriv asutus pärast 

põhitoetuskava toetusõiguste algset jaotamist neist ligikaudu ühe kolmandiku väärtuse 

ümber arvutama. Lõpuks ületas nende koguväärtus riikliku eelarve ülemmäära. ELi 

õigusaktide kohaselt oleks selline olukord nõudnud kõigi Itaalia põhitoetuskava 

toetusõiguste väärtuse täiendavat kohandamist. Mõju põllumajandustootjate 

toetusmaksetele on kokkuvõttes tõenäoliselt väike, kuid võib mängida suuremat rolli 

individuaalsete põllumajandustootjate tasandil. Ümberarvutusi tehti veel 2017. aasta aprillis 

                                                           

29 Šotimaal on kontrollikoja hinnangul üldine mõju 2019. aasta tegelikele kindla määraga 
väärtustele sõltuvalt piirkonnast kas 2,9% väiksem või 4,6% suurem kui ametiasutuste arvutatud 
väärtus. 

30 Vt ka eriaruanne nr 25/2016: „Põldude identifitseerimise süsteem: kasulik töövahend 
põllumajandusmaa toetuskõlblikkuse kindlakstegemiseks, ent selle haldamist saaks veelgi 
parandada“. 
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ja need mõjutavad põhitoetuskava toetusõiguste väärtust ja sellest tulenevaid 

toetusmakseid ka järgnevatel aastatel31.  

32. Usaldusväärse teabe esitamine LPIS-is deklareeritud maatükkide tegeliku toetuskõlbliku 

pindala kohta oli teine oluline tegur põhitoetuskava toetusõiguste õigeks 

kindlaksmääramiseks. Kuuest külastatud liikmesriigist kahes leidis kontrollikoda, et LPIS-is 

sisalduv teave oli üldiselt ajakohane. Prantsusmaal, Itaalias ja Ühendkuningriigis oli see 

ajakohastamisel, mis toimus suuresti paralleelselt põhitoetuskava toetusõiguste 

arvutamisega32. Kreeka makseasutusel, kes oli mitme aasta jooksul teinud suuri jõupingutusi 

püsirohumaa korrektseks kindlakstegemiseks, puudusid vajalikud riiklikud vahendid, et 

ajakohastada kogu LPIS kõige uuema kättesaadava teabega. Seetõttu pidid ametiasutused 

2015. aastal põhitoetuskava toetusõiguste arvutamisel üle poole asjaomase territooriumi 

puhul tuginema 2008. aastast pärinevatele kujutistele33.  

33. Umbes 90% kogu Kreeka püsirohumaast ja üle 25% riigi põllumajandusmaast on 

riigimaa. Seda liiki maa puhul määrasid Kreeka ametiasutused põhitoetuskava toetusõigused 

kindlaks vastavalt piirkonna keskmisele loomade arvule hektari kohta ja iga 

põllumajandustootja poolt toetusetaotluses deklareeritud loomade arvule34. 

Põllumajandustootjatele eraldatud põhitoetuskava toetusõiguste arvu korrektset arvutamist 

raskendas siiski loomade registris sisalduv ebausaldusväärne teave35.  

                                                           

31 Finantsriski katmiseks otsustasid Itaalia ametiasutused tagasi lükata 7% taotlusaasta 2016 
maksetest. 

32 2016. aasta juulis otsustas komisjon peatada 3% Prantsusmaa poolt 2015. aasta kohta 
deklareeritud pindalapõhise toetuse igakuistest maksetest, sest LPIS-i ajakohastamisel esines 
tõsiseid viivitusi.  

33 Aastaks 2017 olid kättesaadavad uuemad ortofotod, kuid 33% põllumajandusmaast ei olnud 
ajakohastatud. 

34 Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse 
haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 
31.7.2014, lk 69), artikli 39 lõige 2. 

35 Seda süvendasid veamäärad, mille riiklikud ametiasutused olid loomadega seotud kontrollides 
avastanud, kuigi kõik vead ei pruugi olla seotud puudustega loomade registris. 
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Komisjon toetas põhitoetuskava kasutuselevõttu asjakohaselt, kuid oleks võinud 

sertifitseerimisasutustelt rohkem nõuda  

Üldiselt jälgis komisjon rakendamisprotsessi hästi ja andis põhjalikke juhiseid, … 

34. ELi õigusaktidega liikmesriikide jaoks ette nähtud valikuvõimaluste arvukus muutis 

sätted keerulisemaks, mis omakorda tõi kaasa väärtõlgendamise ja ebaselguse ohu. 

Komisjon koostas rakendussätted õigeks ajaks36. Liikmesriigid küsisid aga komisjonilt 

täiendavaid suuniseid konkreetsete rakendusmudelite kohta. Sellest tulenevalt on komisjon 

alates 2014. aastast andnud liikmesriikidele üle 400 suunise ja pidanud kahepoolseid 

kohtumisi riiklike ametiasutustega, et tagada põhitoetuskava ja muude ELi otsetoetuste 

kavade sujuv rakendamine. Vaatamata esitatud selgitustele ei tõlgendanud liikmesriigid 

konkreetseid arvutuseeskirju alati järjekindlalt. 

… kuid liikmesriigid ei esitanud kogu järelevalveteavet 

35. Kuna komisjon vastutab kava järelevalve eest, pidid kõik põhitoetuskava kohaldavad 

liikmesriigid teavitama komisjoni oma valikutest, mis võimaldas komisjonil põhjalikult 

analüüsida nende vastavust ELi õigusraamistikule ja võtta järelmeetmeid. 2017. aasta mais 

puudus komisjonil aga endiselt põhiteave, nagu 2015. aastaks Prantsusmaa ja Itaalia 

põllumajandustootjatele eraldatud põhitoetuskava toetusõiguste koguväärtus, mis 

moodustas kokku 31% olemasolevast eelarvest. Sellise teabe puudumine raskendas kava üle 

järelevalve tegemist. ELi õigusaktide kohaselt ei olnud komisjonil õigust vähendada 

liikmesriikidele tehtavaid makseid, kui nad ei esitanud statistilist teavet põhitoetuskava 

kohta õigeaegselt. 

                                                           

36 Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa ja komisjoni 16. juuni 2014. 
aasta rakendusmäärust (EL) nr 641/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1307/2013 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad) 
rakenduseeskirjad (ELT L 181, 20.6.2014, lk 1 ja 74). 
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Kokkuvõttes andsid komisjoni auditid häid tulemusi, … 

36. Komisjon oli aegsasti käivitanud põhitoetuskava liikmesriikides rakendamist puudutava 

auditi, mis andis häid tulemusi, kuigi vahendite puudumine takistas kõikide kohapealsete 

auditite läbiviimist vastavalt kavandatule. Enamiku kontrollkäikude varase ajastuse tõttu ei 

olnud komisjonil võimalik hinnata ka sertifitseerimisasutuste poolse põhitoetuskava 

toetusõiguste arvutamise läbivaatamise kvaliteeti. 

37. Komisjoni audititöö keskendus peamiselt tehingute valimite läbivaatamisele ja 

deklareeritud maa toetuskõlblikkuse kontrollimisele. Vähem tähelepanu pöörati üldiste 

arvutuste kinnitamisele, rakendatud sisekontrollile ja sellele, kas liikmesriigid olid 

kehtestanud süsteemid, mis võimaldasid tähelepanelikult jälgida põhitoetuskava 

toetusõiguste haldamist, nagu kohaldatavate ülemmäärade arvutamine ja järgimine, ning 

riikliku reservi haldamist, sealhulgas põhitoetuskava toetusõiguste tühistamise korda.  

… kuid sertifitseerimisasutustelt oleks võinud rohkem nõuda  

38. Kõiki ELi kulusid, mis liikmesriikide makseasutused välja maksavad, kontrollib 

organisatsiooniliselt sõltumatu organ iga-aastase sertifitseerimisauditiga. Kõnealused 

audiitorid peaksid esitama rahvusvaheliselt aktsepteeritud auditeerimisstandarditega 

kooskõlas koostatud arvamuse, milles käsitletakse makseasutuste raamatupidamise 

aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, nende sisekontrollisüsteemi nõuetekohast 

toimimist ning selliste kulude seaduslikkust ja korrektsust, mille suhtes on taotletud 

komisjonilt hüvitamist37. Kuna põhitoetuskava toetusõiguste väärtus on 

põllumajandustootjatele välja makstavate toetussummade arvutamise üks põhielemente, on 

põhitoetuskava toetusõiguste arvutamise kontrollimine sertifitseerimisasutuste poolt eriti 

oluline. Põhitoetuskava toetusõiguste väärtuste käimasoleva ühtlustamise ja võimalike 

kohanduste taustal on see asjakohane ka järgnevatel eelarveaastatel. 

                                                           

37 Vt ka eriaruanne nr 7/2017: „Sertifitseerimisasutuste uus roll ÜPP kulude puhul: positiivne 
samm ühtse auditi mudeli suunas, kuid olulised puudused tuleb kõrvaldada“ 
(http://eca.europa.eu). 



 32 

 

39. Komisjon täpsustas sertifitseerimisasutustele mõeldud suunistes, et nende kontrollid 

peaksid hõlmama „kohaldatavate menetluste hindamist, et tagada põhitoetuskava 

toetusõiguste nõuetekohane jaotamine“, ja palus sertifitseerimisasutustel esitada arvamus 

selle kohta, kas makseasutused on loonud nõuetekohase süsteemi põhitoetuskava 

toetusõiguste kindlaksmääramiseks ja registreerimiseks ning kohaldanud kava kehtestamisel 

asjakohaseid kontrolle. Komisjoni suunistes nõuti kümne tehingu vastavuse kontrollimist, 

kuid ei selgitatud, milliseid kontrolle sertifitseerimisasutused arvutuste täpsuse suhtes 

tegema peavad.  

40. Külastatud liikmesriikides olid sertifitseerimisasutused komisjoni suuniseid erinevalt 

tõlgendanud ja komisjoni poolt vastavuskontrolliks soovitatud tehingute arv oli liiga väike, 

tegemaks põhjendatud üldjäreldusi põhitoetuskava toetusõiguste arvutamise täpsuse kohta. 

41. Komisjoni suunistes ei täpsustatud sertifitseerimisasutuste rolli juhul, kui 

põhitoetuskava toetusõiguste arvutamine hõlmas muid asutusi kui makseasutused. Sellel 

olid järgmised tagajärjed:  

• Saksamaal (Alam-Saksi) ei kontrollinud arvutuse täpsust ükski sertifitseerimisasutus, 

sest arvutuse oli teinud keskne koordineerimisasutus, kelle suhtes ei tehtud 

sertifitseerimisauditit;  

• Itaalias märkis sertifitseerimisasutus lihtsalt, et aruande koostamise ajal ei olnud 

koordineerimisasutus põhitoetuskava toetusõiguste arvutamist lõpetanud;  

• Prantsusmaal kinnitas sertifitseerimisasutus, et makseasutus rakendas 

põllumajandusministeeriumi kehtestatud arvutusmeetodit korrektselt, kuid teatas, et 

andmed ei olnud veel lõplikud ning et nad ei olnud mõningaid arvutusi läbi vaadanud. 
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Mõningad liikmesriikide valitud arvutusmeetodid ja võimalused võivad protsessi veel 

keerulisemaks muuta, riikide ametiasutuste koormust suurendada ja võimaldada osal 

põllumajandustootjatel juhuslikku kasumit teenida 

Mõned põhitoetuskava toetusõiguste kindlaksmääramise eeskirjad eeldasid keerukaid 

arvutusi  

42. Üks ÜPP 2013. aasta reformi põhieesmärke ja peamisi nõudeid oli vähendada 

halduskoormust ning komisjon ja liikmesriigid oleksid pidanud seda otsetoetust käsitlevate 

asjakohaste sätete kujundamisel arvesse võtma38.  

43. Põhitoetuskava toetusõiguste arvutamise mudeli valik mõjutas oluliselt riikide 

ametiasutuste ülesannete keerukust. Kui Saksamaal, Prantsusmaal (Korsika), Maltal ja 

Ühendkuningriigis (Inglismaa) rakendatud kindla määraga mudeli puhul võis eeldada, et see 

võimaldab toetusõiguste väärtuste ja arvu lihtsat väljaarvutamist, ei olnud see nii teistes 

liikmesriikides või piirkondades rakendatud ühtlustamisel põhinevate mudelite puhul, kuna 

need sisaldasid üksikasjalikke ja spetsiifilisi arvutusreegleid, mida liikmesriigid sageli 

täiendasid riiklike või piirkondlike rakendussätetega. Lisaks võimalike arvutusvigade 

põhjustamisele tähendas see ka suurt lisatööd makseasutustele39. 

Mõne liikmesriigi valitud võimalused võivad tekitada riiklikele ametiasutustele 

märkimisväärset koormust… 

44. Liikmesriigid võisid objektiivsete kriteeriumide alusel oma territooriumil erinevad 

määratlused kehtestada ja kohaldada põhitoetuskava piirkondlikul tasandil. Sellised 

kriteeriumid hõlmasid näiteks institutsionaalset struktuuri (Saksamaa), piirkonna 

                                                           

38 Määruse (EL) nr 1307/2013 preambuli põhjendus 2. 

39 Näiteks Prantsuse ametiasutused said ligikaudu 360 000 põhitoetuskava toetusõiguste 
jaotamise taotlust, millest 46 000 hõlmasid võrdlussumma muutmist ja tõendavate 
dokumentide kontrollimist. Samal ajal pidid nad käsitlema ligikaudu 12 miljonit kõrvalekallet, 
mis nad olid LPIS-i ristkontrollidega tuvastanud. Neil tuli täiendavalt tööle võtta umbes 700 
ajutist töötajat, et sellise ootamatu töökoormusega toime tulla. 
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põllumajanduspotentsiaali (nt Ühendkuningriik (Inglismaa ja Šotimaa)) ja põllumajanduslikke 

näitajaid (nt Kreeka ja Hispaania).  

45.  Sellega seoses kehtestas Hispaania 50 uut põhitoetuskava piirkonda, mille määrasid 

riiklikud ametiasutused kindlaks põllumajanduslike näitajate ja 2013. aasta maakasutuse 

alusel. Need piirkonnad asuvad ligikaudu 316 põllumajanduspiirkonnas („comarcas 

agrarias“), mis tähendab, et ühte põhitoetuskava piirkonda kuuluvat maad võib leiduda 

mitmes eri põllumajanduspiirkonnas („comarcas“) ja autonoomses piirkonnas kogu 

Hispaania mandriosas. Paljudes piirkondades varieerus põhitoetuskava toetusõiguste 

keskmine ühikuväärtus siiski väga vähe. Kuigi selline piirkondadeks jaotamine vastas ELi 

õigusraamistikule, muutis see maa majandamise keerukamaks. Põllumajandustootjad said 

oma toetusõigusi kasutada ainult selles piirkonnas, millega seoses need algselt olid 

eraldatud, mis võis hõlmata erinevaid põllumajanduslikke maatükke samas külas (vt 

joonis 6).  

Joonis 6. Põhitoetuskava keeruline piirkondlik rakendamine Hispaanias 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Hispaania riigiasutuselt (FEGA) saadud teabe alusel. 

Piirkond 0201
83,62 €/ha

Piirkond 0203
80, 19 €/ha

Piirkond 0502
124,67 €/ha
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Erinevalt Hispaaniast kasutas Kreeka tunduvalt lihtsamat mudelit, mis põhines 

põllumajanduslikel näitajatel ja hõlmas ainult kolme piirkonda. 

46. Põhitoetuskava sujuva rakendamise probleemid ei tulenenud mitte üksnes liikmesriigi 

valitud põhitoetuskava rakendamise mudelist, vaid ka valikutest, mida ELi õigusaktid 

toetuskõlblike piirkondade määratlemiseks ette nägid. Eeldati, et see parandab toetuse 

sihipärastamist, kuid see võis põhjustada suuri viivitusi põhitoetuskava toetusõiguste 

arvutamises ja mõjutada nende väärtuse täpsust (vt selgitus 1).  

1. selgitus. Liikmesriikide valikud, mis põhjustasid suuri viivitusi põhitoetuskava rakendamises 

Üldjuhul on põhitoetuskava raames toetuskõlblikud kõik põllumaa, püsirohumaa ja püsikultuuride all 

olevad maa-alad. Lisaks võisid liikmesriigid selleks, et kaitsta teatavaid maastikuelemente, nagu 

hekid, tiigid, kraavid, puud reas, rühmades või eraldi, terrassid ja põlluservad, otsustada, et ka need 

on põhitoetuskava toetusõiguste saamiseks toetuskõlblikud. Rohestamistoetuse eeskirjade kohaselt 

võisid liikmesriigid aga määratleda muid maastikuelemente „ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-

aladena“, mis ei olnud põhitoetuskava raames toetuskõlblikud. Kui liikmesriik nii otsustas, tuli kõiki 

elemente kontrollida ja need riiklikus LPIS-is registreerida. Prantsusmaa valis raamistiku, mille 

kohaselt pidid Prantsusmaa ametiasutused oma LPIS-i ulatusliku ajakohastamise käigus registreerima 

ja kontrollima umbes 45 miljonit sellist maastikuelementi ning kindlaks tegema, kas need olid 

toetuskõlblikud põhitoetuskava ja rohestamistoetuse saamiseks, ainult rohestamistoetuse saamiseks 

või ei olnud nad üldse toetuskõlblikud. Kui põllumajandustootjad deklareerisid maatükke, mis 

sisaldasid ka toetuskõlbmatuid elemente, tuli neid käsitsi kontrollida ning selgituste saamiseks tuli 

sageli ühendust võtta põllumajandustootjatega, kuigi kõnealused toetussummad olid tähtsusetud. 

See aitas märkimisväärselt kaasa viivituste tekkele põhitoetuskava toetusõiguste arvutamisel ja 

toetuse väljamaksmisel Prantsusmaal. 

Itaalias varieerus minimaalne põllumajandustegevus, mis on nõutav selleks, et suur osa 

püsirohumaast40 oleks toetuskõlblik, sõltuvalt maatükkide asukohast ja arvukatest piirkondlikul 

tasandil kohaldatavatest eranditest. Itaalia ametiasutused pidid oma kinnistusregistri viite abil 

kindlaks tegema kõik maatükid, mille suhtes kohaldatakse eritingimusi, ja seejärel neid 

põllumajandustootjate toetusetaotlustega võrdlema. See menetlus oli auditi lõppedes veel pooleli ja 

                                                           

40 Maa, mis on looduslikult karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras, kariloomade 
karjatamise kinnistunud kohalike tavadega seotud maa ja kehv karjamaa. 
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Itaalia ametiasutused ei suutnud kontrollikojale öelda, millal nad oma töö lõpule viivad. Selline 

üksikasjalik lähenemisviis suurendas keerukust ja põhjustas märkimisväärset viivitust toetusõiguste 

väljaarvutamisel ja toetuste maksmisel. 

… ja mõned põllumajandustootjad võivad teenida juhuslikku kasumit, vähendades 

märkimisväärselt oma põllumajandusettevõtte suurust 

47. Liikmesriikides, kes kasutasid põhitoetuskava rakendamiseks ühtlustamisel põhinevat 

mudelit41, tekkis oht, et põllumajandustootjad saavad ülemäärast hüvitist, sest nad olid 

võrdlusperioodi (2014) ja 2015. aasta vahel oluliselt vähendanud haritavate hektarite arvu. 

See võimaldas suuremalt maa-alalt tuletatud võrdlussumma väiksemale maa-alale 

kontsentreerida ja asjaomastel põllumajandustootjatel juhuslikku kasumit teenida.  

48. Liikmesriigid võivad juhusliku kasumi tagasi nõuda42. Seda võimalust kasutas seitse 

liikmesriiki 13-st, kus see kohaldatav oli43; see võimaldas neil ka neid vahendeid tõhusamalt 

ümber paigutada, näiteks suunates põhitoetuskava toetusõigused noortele 

põllumajandustootjatele. Itaalia ametiasutused ei teinud siiski asjakohaselt kindlaks kõiki 

põllumajandustootjaid, kes olid saanud juhuslikku kasumit, või kohaldasid eeskirju muudel 

juhtudel ebakorrektselt. Prantsusmaa ametiasutused otsustasid algselt kohaldada juhusliku 

kasumi klauslit, kuid ei saanud seda praktikas ellu viia (vt 2. selgitus)44.  

2. selgitus. Näiteid põllumajandusettevõtte suuruse vähendamisest teenitud juhusliku kasumi 

kohta  

Juhusliku kasumi suurus võib olla märkimisväärne. Hispaanias nõudsid ametiasutused rohkem kui 

7000 põllumajandustootjalt tagasi võrdlussummasid mahus, mis ületas 75 miljonit eurot, mida nad 

                                                           

41 Vt joonis 2.  

42 Määruse (EL) nr 1307/2013 artikkel 28. 

43 Vt II lisa. Seda võimalust ei kohaldatud viies liikmesriigis (Taani, Rootsi ja Soome otsustasid 
säilitada ühtse otsemaksete kava toetusõigused ning Saksamaal ja Maltal kohaldati 2015. aastal 
kindla määraga põhitoetuskava). 

44 Ei Prantsusmaa ega Itaalia ametiasutused saanud esitada andmeid juhusliku kasumi klausli 
kohaldamata jätmise finantsmõju kogusumma kohta. 
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said kasutada alustavate põllumajandustootjate toetuseks. See moodustab ligikaudu 3% Hispaanias 

makstud põhitoetuskava toetusest. 

Kuna Prantsusmaa ei kohaldanud juhusliku kasumi klauslit, ei ole teada, kui palju 

põllumajandustootjad juhuslikku kasumit teenisid. Siiski leidis kontrollikoda üksikuid 

põllumajandustootjaid, kes olid 2014. aastal otsetoetust saanud, kuid 2015. aastal peaaegu kogu oma 

maa teistele põllumajandustootjatele, sealhulgas pereliikmetele, üle andnud. Äärmuslikel juhtudel 

jätsid nad endale vaid väikese, mõningatel juhtudel kõigest 0,01 hektari suuruse maatüki, millele neil 

oli lubatud kogu oma võrdlussumma koondada. See andis alust põhitoetuskava toetusõigusteks 

väärtuses kuni 9000 eurot ja enamgi. See oli juriidiliselt võimalik, sest erinevalt teistest 

liikmesriikidest ei olnud Prantsusmaa kehtestanud maa minimaalset pindala, mida 

põllumajandustootjad põhitoetuskava toetusõiguste taotlemiseks vajavad45. Üksikisikud või 

ettevõtted, kellele maa üle anti, said riiklikust reservist toetusõigusi taotleda kui uued 

põllumajandustootjad.  

Uued eeskirjad pidid toetust paremini suunama, kuid osutusid vaid osaliselt tulemuslikuks 

Uute eeskirjadega kehtestati nõuded erikontrolli tegemiseks toetusetaotlejate teatavate 

kategooriate suhtes, … 

49. ÜPP 2013. aasta reformi eesmärk oli ELi otsetoetus paremini tegelikele 

põllumajandustootjatele suunata ja selle raames võeti kasutusele „aktiivse 

põllumajandustootja“ mõiste46. Selle mõistega kehtestati täiendavad kohustuslikud 

toetuskõlblikkusnõuded kahele toetusetaotlejate kategooriale: isikud, kes peamiselt harivad 

maad, mis on looduslikult karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras47, ja isikud, kelle 

tegevusala on kantud negatiivsesse loetellu. Viimatimainitud võib uuesti toetuskõlblikuks 

lugeda juhul, kui nad tõendavad, et nende põllumajanduslik tegevus on „mitte vähetähtis“. 

50. Uued eeskirjad võimaldasid liikmesriikidel vabastada kuni 5000 euro suuruse iga-aastase 

otsetoetuse taotlejad igasugusest kontrollist või kehtestada enda alternatiivsed kriteeriumid, 

                                                           

45 Vt II lisa. 

46 Määruse (EL) nr 1307/2013 preambuli põhjendus 10. Vt ka eriaruande nr 5/2011 punktid 29–31. 

47 Vt punkt 61. 
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mille kohaselt võidakse taotlejad uuesti toetuskõlblikuks lugeda ja neile ELi otsetoetust anda. 

18 liikmesriigist 11 kohaldasid kogu oma territooriumil või osal sellest 5000 euro suurust 

ülempiiri48. Samuti oli liikmesriikidel õigus mitte maksta toetust isikutele, kelle 

põllumajanduslik tegevus moodustas vaid tühise osa nende üldisest majandustegevusest või 

kelle peamine äritegevus ei hõlmanud põllumajandust.  

51. Kuna põhitoetuskava on tootmiskohustusega sidumata, ei saanud 

põllumajandustootjatelt nõuda sissetuleku teenimist, et toetuse saamise tingimustele 

vastata. Toetusesaajad võisid põhimõtteliselt kogu põllumajandustegevuse oma maal 

kolmandatele isikutele edasi anda, kaotamata „aktiivse põllumajandustootja“ staatust. 

Põllumajandustootjad peaksid aga omama otsustamisõigust deklareeritud maal toimuva 

põllumajandusliku tegevuse üle, saama sellest tulu ja kandma sellega seotud finantsriske. 

… ja mõned liikmesriigid saavutasid häid tulemusi, …  

52. Kontrollikoda leidis, et haldusandmete, näiteks äri- või maksuregistrite põhjal saavutasid 

Hispaania ja Itaalia häid tulemusi nende taotlejate kindlakstegemisel, kes ei tegele 

põllumajandusega või tegelevad sellega üksnes marginaalselt49. Madalmaad teatasid 

kontrollikojale, et liikmesriigi ametiasutused jätsid umbes 4% taotlejatest kõrvale, sest nende 

peamine äritegevus või äriühingu eesmärk ei olnud suunatud põllumajanduslikule 

tegevusele ja neid ei saanud seetõttu ametlikku äriregistrisse kanda. 

53. Tuleb aga märkida, et ehkki üldiselt paluti taotlejatel deklareerida, kas nad tegelesid 

mõne negatiivsesse loetellu kantud tegevusega, oli kõigil külastatud liikmesriikidel raskusi 

nende taotlejate nõuetekohase kindlakstegemisega, kelle puhul tuli kontrollida „aktiivse 

põllumajandustootja“ staatust, kas seetõttu, et taotlusvorm ei olnud piisavalt selge või 

                                                           

48 Üksikasju vt III lisast. 

49 Hispaania ametiasutused pidasid oma lähenemisviisi üldjoontes tulemuslikuks, sest 2015. aastal 
esitati neile ca 35 000 taotlust vähem kui 2014. aastal. Nad selgitasid seda vähenemist 
teavituskampaaniaga „aktiivsete põllumajandustootjate“ ja „põllumajandusliku tegevuse“ uute 
eeskirjade kohta. Teiste liikmesriikide kohta sellist teavet aga saadaval ei ole. 
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seetõttu, et teatavatel juhtudel ei olnud nad piisavalt uurinud võimalikku meetmetest 

kõrvalehoidmist.  

…kuid rakendamine oli vaid osaliselt mõjus ja kujutas endast makseasutuste jaoks 

märkimisväärset halduskoormust… 

54. Sõltuvalt riigi valikust võis nende taotlejate arv, kelle põllumajandusliku tegevuse 

tähtsust tuli kontrollida, märkimisväärselt varieeruda: mõnel juhul jäi enamik liikmesriigi või 

piirkonna taotlejatest alla kohaldatava künnise ja enamikul juhtudel olid liikmesriigid 

otsustanud negatiivset loetelu mitte laiendada. Negatiivsesse loetellu kantud ja künnise 

ületavad taotlejad võisid esitada tõendeid selle kohta, et i) nende otsetoetus moodustas 

kõige viimasel majandusaastal vähemalt 5% nende mittepõllumajanduslikust tulust, või 

ii) nende peamine äritegevus oli põllumajandus, või iii) nende põllumajanduslik tegevus ei 

olnud tähtsusetu. Viimase variandi puhul oli liikmesriikidel taas suur otsustusõigus 

kriteeriumide määratlemiseks. Kui mõned liikmesriigid kasutasid selliseid kriteeriume nagu 

mittepõllumajandusliku tulu osa kogutulus, siis Saksamaa ja Ühendkuningriik (v.a Šotimaa) 

aktsepteerisid aktiivsete põllumajandustootjatena ka selliseid taotlejaid, kes teatasid, et 

tegelevad mõne negatiivsesse loetellu kantud tegevusalaga, kui nende toetuskõlblike 

hektarite arv ületas riigi või piirkonna keskmise lähedal oleva suuruse. See võis kaasa tuua 

olukordi, kus mõni negatiivsesse loetellu kantud tegevusalaga tegelev taotleja jäeti välja, kui 

tal oli vähem maad kui mainitud künnis, samas kui taotlejad, kelle hektarite arv ületas 

künnise, võeti vastu olenemata sellest, kas nende tegevus oli marginaalne või mitte.  

55. Enamikus külastatud liikmesriikides olid ametiasutused välja jätnud vaid väga vähe 

isikuid, sest enamik negatiivse loetelu kohaldamisalasse jäävatest isikutest vastas ühele 

toetuskõlblikuks lugemise tingimusele. Näiteks Saksamaal kontrollisid ametiasutused esialgu 

põhjalikult umbes 1000 taotlejat, kes olid teatanud, et tegelevad mõne negatiivsesse loetellu 

kantud tegevusalaga. See põhjustas märkimisväärse halduskoormuse, kuid selle tulemusel 

jäeti põhitoetuskava saajate hulgast välja vaid 26 taotlejat. 

…ning võis põhjustada sarnaste taotlejate erinevat kohtlemist 

56. Kriteeriumid, mille liikmesriigid vastu võtsid, võisid põhjustada taotlejate erinevat 

kohtlemist võrreldavates olukordades, sest riiklikud ametiasutused tõlgendasid ELi õigusakte 
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erinevalt või ei laiendanud negatiivset loetelu üksustele, kes tavaliselt tegelevad kas maa 

majandamisega ebaolulise põllumajandusliku tegevuse raames või kelle peamine tegevus ei 

ole põllumajandus (vt selgitus 3).  

3. selgitus. Näiteid võrreldavate olukordade erinevast käsitlemisest 

Saksamaal olid ametiasutused seisukohal, et ratsaklubid ja -koolid peavad tõendama oma aktiivse 

põllumajandustootja staatust üksnes siis, kui neil on alalisi spordirajatisi, nagu maneežid. 

Prantsusmaal leidsid ametiasutused, et ratsaklubid ja muud sarnased teenused kuuluvad spordi ja 

vaba aja kategooriasse, mis tähendab, et kõigi selliste tegevusaladega taotlejate puhul kontrolliti 

nende aktiivse põllumajandustootja staatust. Sellest tulenevalt jäeti otsetoetuse saajate hulgast välja 

umbes 700 taotlejat.  

Itaalia ametiasutused otsustasid lisada negatiivsesse loetellu avaliku sektori asutused, rakendades 

mõningaid erandeid. Seetõttu jäeti põhitoetuskava toetusõiguste jaotamisel kõrvale 

omavalitsusüksused ja metsandusasutused. Saksamaa ja Ühendkuningriik (Inglismaa) ei laiendanud 

negatiivset loetelu sellistele asutustele. Selle tulemusena olid omavalitsusüksused ja 

metsandusasutused, kes osalesid riigimaa majandamises, põhimõtteliselt kõlblikud põhitoetuskava 

toetusõiguste saamiseks. 

Alates 2018. aastast võivad liikmesriigid otsustada kriteeriume lihtsustada või negatiivse 

loetelu kasutamise lõpetada 

57. ELi üldeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade läbivaatamise käigus tegi 

komisjon ettepaneku anda liikmesriikidele suurem kaalutlusõigus aktiivse 

põllumajandustootja määratluse kohaldamisel, et muuta süsteem oluliselt vähem 

koormavaks, kas vähendades taotlejatele oma aktiivse põllumajandustootja staatuse 

tõendamiseks kasutada olevate kriteeriumide arvu või lõpetades sätete kohaldamise50. 

Viimane ettepanek tuleneb murest, et aktiivse põllumajandustootja klausli kohaldamise 

                                                           

50 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 
1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 
1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL (koondettepanek). 
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raskused ja halduskulud ei vääri tulu, mida annab väga väikese arvu mitteaktiivsete 

põllumajandustootjate väljaarvamine otsetoetuskavadest. 2017. aasta oktoobris leppisid 

nõukogu ja parlament kokku, et alates 2018. aastast võivad liikmesriigid otsustada, kas nad 

vähendavad kriteeriume, mille alusel taotlejad saavad tõendada oma aktiivse 

põllumajandustootja staatust, mis jätab taotlejatele vähem võimalusi toetusõiguste 

taotlemiseks, või lõpetavad negatiivse loetelu kohaldamise51.  

Uute eeskirjadega laiendati toetuskõlbliku maa kategooriaid… 

58. Põllumajandustootjad saavad põhitoetuskava toetusõigusi ning põhitoetuskava ja 

muude pindalaga seotud otsetoetuste makseid üksnes siis, kui nad omavad toetuskõlblikku 

põllumajandusmaad, mis on nende käsutuses. Liikmesriigid võivad toetuskõlblikkust 

laiendada ka püsirohumaale, kus rohi ja muud rohttaimed ei ole ülekaalus. Praktikas hõlmas 

see nõmmesid või metsamaad piirkondades, kus sellise maa kasutamine oli osa 

väljakujunenud kohalikest tavadest52. Eelmise, ühtse otsemaksete kava raames ei olnud 

sellise maa toetuskõlblikkus piisavalt selge53.  

… ja võimaldati liikmesriikidel võtta meetmeid spekulatiivsete taotluste riski 

vähendamiseks… 

59.  Kontrollikoda on varem leidnud, et ühtse otsemaksete kava raames võisid investorid 

omandada suure väärtusega toetusõiguseid ja deklareerida neid koos madala väärtusega 

                                                           

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2017. aasta määrus (EL) nr 2017/2393, millega 
muudetakse määruseid (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta, (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad, (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine 
turukorraldus, ning (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja 
heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta (ELT L 
350, 29.12.2017, lk 15). Muudatus ei mõjuta eeskirju, mis käsitlevad looduslikult karjatamiseks 
või harimiseks sobilikus seisukorras oleval maal tehtavat minimaalset tegevust. 

52 2017. aasta oktoobris leppisid nõukogu ja parlament kokku maa toetuskõlblikkuse eeskirjade 
täiendavate muudatuste tegemises, lubades liikmesriikidel laiendada püsirohumaa määratlust 
maa-alale, kus ei kasva rohtu või rohttaimi. 

53 Vt eriaruande nr 5/2011 punkt 36. 
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maaga, mis nõudis vaid minimaalsete hooldustööde tegemist või ei nõudnud üldse 

hooldamist54. Selle tagajärjel maksti ELi sissetulekutoetust isikutele, kes ei olnud 

põllumajandusega seotud. Kontrollikoda leidis, et mõned liikmesriigid võtsid põhitoetuskava 

raames meetmeid, mis seda olukorda osaliselt parandasid või mille eesmärk oli vähendada 

spekulatiivsete taotluste riski (vt 4. selgitus). 

4. selgitus. Otsetoetuste tootmiskohustusest lahutamise kõrvalmõjude tõhus leevendamine 

Ühendkuningriigis (Šotimaal) otsustasid ametiasutused rakendada põhitoetuskava piirkonnapõhist 

kohaldamist, et parandada toetuse suunamist suurema potentsiaaliga piirkondades tegutsevatele või 

aktiivselt maad kasutavatele põllumajandustootjatele. Nad otsustasid kindlaks määrata konkreetsed 

piirkonnad, kus põllumajandustootmiseks vähem sobiva maa (hooldamata karjamaa) osakaal oli 

kõige suurem. Liikmesriikides, kus valiti põhitoetuskava piirkonnapõhine rakendamisviis, nagu 

Ühendkuningriik (Šotimaa), võib toetusõigusi üle anda või aktiveerida üksnes sama piirkonna piires. 

See muudab kõrgema väärtusega põhitoetuskava toetusõiguste ülekandmise teistest piirkondadest 

seda tüüpi maale võimatuks. 2019. aastaks kohandatakse kõik põhitoetuskava toetusõigused sellistes 

piirkondades väga väikese väärtusega toetusõigusteks ühe hektari kohta, mis kajastab paremini maa 

väikest põllumajanduslikku potentsiaali. Põllumajandustootjad, kes kasutavad oma maad aktiivselt 

tootmiseks, võivad saada toetust äsja kehtestatud lammaste toetuskava raames, mille eesmärk on 

vähendada maa kasutamata jätmise riski ja tootmise vähenemist. Ehkki 2015. aastal said 

üksikinvestorid endiselt märkimisväärses mahus toetust, parandavad võetud meetmed järk-järgult 

toetuse suunamist 2019. aastaks. 

Hispaanias seisid suured püsirohumaa alad palju aastaid kasutamata. Oli oht, et taotlejad 

deklareerivad kõnealuse maa üksnes põhitoetuskava toetusõiguste saamise eesmärgil, teostamata 

maal mingit põllumajanduslikku tegevust. Hispaania ametiasutused otsustasid jagada põhitoetuskava 

toetusõiguseid vastavalt 2013. aasta mais (st enne, kui põllumajandustootjatel oli võimalik arvesse 

võtta ÜPP 2013. aasta reformi, mis kiideti heaks 2013. aasta detsembris) deklareeritud maale, kui 

vastav maa-ala oli väiksem kui 2015. aastal. Lisaks võtsid nad seda tüüpi maa kohta esitatud taotlusi 

vastu üksnes siis, kui põllumajandustootjad tõendasid, et nad kasutavad maad põllumajanduslikuks 

tegevuseks. Kahtluse korral tehti kohapealne kontroll. 

                                                           

54 Vt eriaruande nr 5/2011 punktid 66–68. 
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… kuid tekitati ka keerulisi rakendusprobleeme 

60. ELi õigusaktide kohaselt on maa üldjuhul toetuskõlblik üksnes siis, kui 

põllumajandustootjad seda põllumajanduslikuks tegevuseks kasutavad55. See aitab ära hoida 

maa kasutamata jätmist ja elupaikade halvenemist. Kontrollikoda leidis, et enamik 

liikmesriike oli määratlenud regulaarse minimaalse iga-aastase tegevuse, näiteks karjatamine 

või niitmine, mis oli sobiv maa põllumajandusliku potentsiaali säilitamiseks või elupaikade 

halvenemise ärahoidmiseks. Liikmesriigid võisid kindlaks määrata ka põllumajandusmaa 

omadused, mille olemasolust järeldub, et maad kasutatakse põllumajanduslikuks 

tegevuseks56. Liikmesriikidel, kes valisid selle võimaluse, osutus konkreetsete omaduste 

kindlaksmääramine keeruliseks: näiteks Prantsusmaa ja Ühendkuningriik (Inglismaa) 

määratlesid üldsõnalised omadused, nagu „ei ole kaetud tiheda võsaga“ (Inglismaa) või 

„kahjulikud umbrohud ei ole ülekaalus“ (Prantsusmaa). See võib tekitada 

põllumajandustootjates ebakindlust oma maa toetuskõlblikkuse suhtes ja põhjustada 

põhitoetuskava toetusõiguste eraldamist mahajäetud maa eest. 

61. Lisaks ei pruugi sellise maa, mis asub erandlike ilmastikutingimustega piirkonnas või 

mille mulla kvaliteet on halb, põllumajandusliku potentsiaali säilitamine nõuda korrapärast 

tegevust. Uute eeskirjadega nähti ette, et selline maa, „mis on looduslikult karjatamiseks või 

harimiseks sobilikus seisukorras“, on toetuskõlblik üksnes juhul, kui põllumajandustootjad 

teostavad sellel teatavat minimaalset tegevust57. 

62. Liikmesriigid võisid ise otsustada, kas neil on maad, „mis on looduslikult karjatamiseks 

või harimiseks sobilikus seisukorras“. Näiteks Prantsusmaa ja Itaalia olid määratlenud alad 

teatavast kõrgusest ülalpool asuvates mägipiirkondades, kus nad nõudsid minimaalse 

põllumajandusliku tegevusena korrapärast karjatamist või niitmist. Ühendkuningriigi 

(Šotimaa) ametiasutused leidsid aga, et ELi kehtivate õigusaktide kohaselt ei pidanud selline 

                                                           

55 Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 32 lõike 2 punkt a. 

56 Määruse (EL) nr 639/2014 artikli 4 lõige 1. 

57 Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 4 lõike 1 alapunkt iii. 
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minimaalne tegevus tingimata olema põllumajanduslik tegevus või olema seotud maa 

majandamisega (vt 5. selgitus).  

5. selgitus. Minimaalne tegevus maal, mis on looduslikult karjatamiseks või harimiseks sobilikus 

seisukorras 

Ühendkuningriik (Šotimaa) määratles kehva püsirohumaana („hooldamata karjamaa“) „maa, mis on 

looduslikult karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras“. Need alad olid toetuskõlblikud ainult 

siis, kui põllumajandustootjad kasutasid neid põllumajanduslikuks tootmiseks või kui nad viisid igal 

kalendriaastal läbi maa keskkonnamõju hindamise. See hõlmas põllumajandusettevõtte 

ümbruskonna kaarti ja kirjeldust, aretuslindude, imetajate, liblikate ja taimetervise ülevaadet ning 

elupaikade seiret. 2015. aastal oli selliseid hinnanguid koostatud ligikaudu 190 000 hektari kohta.  

1. foto. Looduslikult karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras olev maa, mille suhtes 

kohaldatakse keskkonnahindamist  

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Hindamine tõi toetusesaajatele kaasa olulisi kulusid, kuid andis väärtuslikke keskkonnaandmeid. 

Nende seos põllumajandustootjate sissetulekutoetuse eesmärgiga oli aga nõrk.  

63. Uued eeskirjad võimaldasid liikmesriikidel eraldada põhitoetuskava toetusõigusi ka 

aladele, kus ülekaalus ei ole rohi või muud rohttaimed. Need võivad olla metsaga kaetud 

karjamaad või karjatatavad nõmmed, tingimusel et põllumajandustootjad kasutavad sellist 

maad tavapäraselt loomade karjatamiseks. Tavaliselt on karjatamine ainus tegevus, mis 

võimaldab säilitada maa heas seisukorras, eristada seda mittepõllumajanduslikust maast ja 
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ära hoida selle kahjustamist või mahajätmist58. Loomade omamise seadmine toetuse 

saamise tingimuseks ei oleks aga kooskõlas põhitoetuskava kui tootmiskohustusega 

sidumata toetuse iseloomuga. Seetõttu oli liikmesriikidel keeruline kavandada eeskirju, mis 

tagaksid maa piisava hooldamise. 

ÜPP 2013. aasta reform oli samm toetuse ühtsema hektari kohta jaotamise suunas, kuid 

endiselt on keeruline kindlaks teha põhitoetuskava toetuse tõhusust 

põllumajandustootjate sissetuleku seisukohast 

Ühise põllumajanduspoliitika 2013. aasta reformi peeti sammuks toetuse võrdsema 

jaotamise suunas ühe hektari kohta, … 

64. ÜPP 2003. aasta reformi alusel said põllumajandustootjad sissetulekutoetust enamasti 

vastavalt aastail 2000–2002 saadud otsetoetuse tasemele. Ehkki juba ÜPP 2003. aasta 

reformiga võimaldati liikmesriikidel ajaloolisi tegureid ühtse otsemaksete kava 

toetusõigustes vähendada või ühtlustada need ühetaoliseks summaks hektari kohta, 

otsustasid selle kasuks vaid üksikud liikmesriigid59. 

65. ÜPP 2013. aasta reform tähendas sammu toetuse võrdsemaks jaotamiseks ühe hektari 

kohta. Reformi kohaselt „peaks kõikidel liikmesriigis või piirkonnas 2019. aastal aktiveeritud 

toetusõigustel üldreeglina olema ühesugune ühikuväärtus“60. Erandkorras lubati 

liikmesriikidel selleks, et põllumajandustootjate jaoks kahjulikke rahalisi tagajärgi ära hoida, 

ajaloolisi tegureid arvesse võtta põllumajandustootjate 2019. aasta toetusõiguste 

arvutamisel. 18-st kava rakendavast liikmesriigist kuus maksavad alates 2019. aastast kõigis 

                                                           

58 Sellist maad on palju Ühendkuningriigis (Šotimaal), Hispaanias, Itaalias ja Kreekas, kuid ka teistes 
liikmesriikides, mida audit ei hõlma. 

59 Eriaruande nr 5/2011 punktid 46, 55 ja 58. 

60 Määruse (EL) nr 1307/2013 preambuli põhjendus 23. 
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oma piirkondades ühesuurust toetust hektari kohta; seitsmes liikmesriik teeb seda alates 

2020. aastast (vt joonis 7)61. 

Joonis 7. Põhitoetuskava rakendamine liikmesriikides 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

…kuid enamik liikmesriike on valinud osalise ühtlustamise võimaluse… 

66. Üleminek ühtse määra põhitoetuskava mudelile võib kaasa tuua toetuse olulise 

ümberjaotamise põllumajandustootjate ja põllumajandussektorite vahel ning seega 

märkimisväärselt mõjutada põllumajandustootjate sissetulekut.  

67. Seda arvesse võttes valis 11 liikmesriiki osalise ühtlustamise mudeli. Mudeliga 

tagatakse, et 2019. aastaks on kõikide põhitoetuskava toetusõiguste ühikuväärtus vähemalt 

60% riigi või piirkonna keskmisest. Prantsusmaa (mandriosa) valis ambitsioonikama mudeli, 

mille kohaselt saavad kõik põllumajandustootjad 2019. aastaks õiguse saada toetust, mis 

moodustab 70% riigi keskmisest ühikuväärtusest hektari kohta, et hõlbustada toetuse 

hilisemat kohandamist ühetaolise määra suunas hektari kohta. Enamik neist 11 liikmesriigist 

                                                           

61 Saksamaa, Malta, Madalmaad, Austria, Rootsi (2020), Soome ja Ühendkuningriik (välja arvatud 
Põhja-Iirimaa).  

Kindel määr 2015. aastal

Täielik ühtlustamine kindla määra 
suunas 2019. aastaks

Täielik ühtlustamine
kindla määra suunas 2020. 
aastaks

Osaline ühtlustamine 2019. 
aastaks

Ühtse pindalatoetuse kava
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otsustas piirata nende põllumajandustootjate toetusõiguste väärtuse vähendamist, kelle 

toetus ulatus üle 2019. aasta keskmise, kuni 30%-ni, nagu on lubatud ELi õigusaktidega. 

68. Kontrollikoda leidis, et mitte ainult põhitoetuskava rakendamise mudeli valik, vaid ka 

kriteeriumid, mille alusel eelarve ülemmäärad piirkondlikul tasandil eraldatakse, võivad 

oluliselt mõjutada ümberjaotamise taset ja põllumajandustootjad võivad säilitada eriti kõrge 

toetuse taseme, mis tuleneb varasemast tootmisest (vt 6. selgitus).  

6. selgitus. Ümberjaotamise mõju sõltuvalt põhitoetuskava rakendamise mudelist 

Hispaania põhitoetuskava mudel põhineb piirkondlikul põllumajanduslikul potentsiaalil ja võtab 

arvesse selliseid tegureid nagu maa või põllumajanduskultuuri liik 2013. aastal. 50 piirkonna 

moodustamise tulemuseks oli 50 erinevat ühiku sihtväärtust 2019. aastal, vahemikus ligikaudu 60 

kuni 1430 eurot. 2015. ja 2019. aasta vahelise ühtlustamise eesmärgi raames põllumajandustootjate 

vahel ümber jaotatud summad moodustavad ainult 5,9% Hispaania põhitoetuskava ülemmäärast. 

Itaalia ei olnud seda võimalust valinud ja otsustas kindlaks määrata vaid ühe piirkonna, mille 2019. 

aasta sihtväärtus hektari kohta on 217 eurot. Toetuse ümberjaotamine põllumajandustootjate ja 

piirkondade vahel 2015. aastast 2019. aastasse moodustab 10,7% põhitoetuskava aastasest 

ülemmäärast62. 

69. Riiklike ülemmäärade kehtestamine varasema toetustaseme alusel ja nende võimaluste 

paljusus, mida liikmesriigid võivad kasutada otsetoetuste riikliku ülemmäära eraldamiseks 

olemasolevatele kavadele, tähendab, et põhitoetuskava toetuse keskmine tase on väga 

erinev (vt tabel 1). 

                                                           

62 Hispaania ja Itaalia otsetoetuste jaotus enne ÜPP 2013. aasta reformi oli üldjoontes võrreldav. 
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Tabel 1. Põhitoetuskava toetusõiguste keskmine väärtus 2015. aastal 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Lisaks on sarnases olukorras olevate põllumajandustootjate puhul oht, et omavahel märkimisväärselt 

erinevad toetusmäärad võivad negatiivselt mõjutada konkurentsitingimusi ja takistada ÜPP ühtset 

kohaldamist. 

… ning endiselt on raske kindlaks teha põhitoetuskava toetuse tõhusust 

põllumajandustootjate sissetuleku seisukohast 

70. ÜPP 2013. aasta reformiga tagatakse, et 2019. aastaks saavad põllumajandustootjad 

minimaalset toetust hektari kohta. Standardse toetussumma puhul hektari kohta ei võeta 

Piirkond
Põhitoetuskava 

piirkonnad

Põhitoetuskava 
toetusõiguse keskmine 

väärtus 2015. aastal 
(eurodes)1)

Põhitoetuskava osa 
ELi otsetoetustes 

Flandria 1 235 59%
Valloonia 1 122 32%

1 201 62%

132) 155–192 60%
1 183 68%
3 258 / 314 / 386 63%

50 60–1430 58%
2 1353) / 144 47%
1 79 61%
1 229 60%
1 185 68%
1 76 13%
1 289 67%
1 200 68%
1 99 49%
1 165 54%
2 110 / 126 51%
1 127 55%

Inglismaa 3 45 / 170 / 172 68%
Põhja-Iirimaa 1 235 68%

Šotimaa 3  143) / 513) / 1413) 60%
Wales 1 121 58%

1)

2) Üks piirkond 2019. aastaks.
3) Esialgsed väärtused.

Madalmaad 

Liikmesriikides, kus ei rakendata ühtset määra hektari kohta, võivad individuaalsed väärtused 
tabelis toodutest märkimisväärselt erineda.

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Austria
Portugal 
Sloveenia 
Soome 
Rootsi 

Belgia

Taani
Saksamaa
Iirimaa 
Kreeka
Hispaania
Prantsusmaa 
Horvaatia 
Itaalia 
Luksemburg
Malta 
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arvesse põllumajandusettevõtte eritingimusi, nagu põllumajandustootmise kulud, saadud 

tulu, põllumajandusettevõtte kasumlikkus ja vajadus ELi sissetulekutoetuse järele. 

Põllumajandusettevõttele makstava toetuse kogusumma on proportsionaalne haritavate 

hektarite arvuga, mis paneb põhitoetuskava raames eelisolukorda suuremad 

põllumajandusettevõtted, kellel on võimalik saavutada suuremat mastaabisäästu kui 

väiksematel põllumajandusettevõtetel63. Mõnda suuremahulist ulatuslikku 

põllumajandusettevõtet või maavaldajat, kelle toetuse tase on ajalooliselt madal, võib ELi 

sissetulekutoetuse märkimisväärne suurenemine mõjutada, ilma et see oleks seotud 

muutusega nende põllumajandustegevuses, kuludes või turul (vt 7. selgitus).  

7. selgitus. Näiteid 2013. aasta reformi tulemusel toimunud ümberjaotamisest ilma muutusteta 

põllumajanduslikus tegevuses64 

Itaalias omas üks laialdaselt lamba- ja veisekasvatusega tegelev põllumajandustootja ligikaudu 

270 hektarit toetuskõlblikku maad, mis oli suuremas osas kehv rohumaa. Enne 2015. aastat oli 

põllumajandustootja saanud igal aastal otsetoetust summas umbkaudu 5000 eurot. Pärast 

põhitoetuskava kasutuselevõtmist sai põllumajandustootja põhitoetuskava alusel toetusõigused, 

mille väärtus suurenes ligikaudu 61 000 euroni.  

Ühendkuningriigis (Šotimaa) omas üks põllumajandustootja mitut tuhandet hektarit kehva 

püsirohumaad. Põllumajandustootja ei olnud kunagi põllumajandustootmisega tegelenud, kuid oli 

enne reformi ostnud toetusõigusi teistelt põllumajandustootjatelt ning sai seeläbi ühtse otsemaksete 

kava toetust summas umbkaudu 27 000 eurot. Põhitoetuskava kasutuselevõtuga sai ta 

                                                           

63 Maksete tasandil võivad liikmesriigid muutuste mõju tasakaalustada, vähendades summasid, 
mis ületavad 150 000 eurot põllumajandustootja kohta, või eraldades kõikidele 
põllumajandustootjatele ümberjaotavat toetust hektari kohta, kui hektarite arv ei ületa 30 
hektarit või põllumajandusettevõtte keskmist suurust. Enamik liikmesriike kohaldab 5% suurust 
vähendust.  

64 Kõnealustele põllumajandustootjatele makstud toetuse tegelikku taset tuleb suurendada 
rohestamistoetuse võrra, mis 2015. aastal vastas 50,2%-le põhitoetuskava toetusõiguse 
väärtusest Itaalias. Ühendkuningriigis (Šotimaa) oli rohestamistoetuse suurus sel aastal 
olenevalt piirkonnast, kus maatükk asus, vahemikus 83–4 eurot hektari kohta, ja Saksamaal 
(Alam-Saksi) 87 eurot. Itaalias ja Šotimaal võivad veise- või lambakasvatusega tegelevad 
põllumajandustootjad teatavatel tingimustel saada tootmiskohustusega seotud toetust, mida 
makstakse iga looma kohta, ning Saksamaal võivad põllumajandustootjad saada ümberjaotavat 
toetust, mille suurus on 50 eurot esimese 30 hektari kohta ja veel 30 eurot kuni 46 hektari 
suuruse maatüki kohta. 
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põhitoetuskava toetusõiguseid koguväärtuses üle 34 000 euro. Ühtlustamise tulemusena tõuseb 

nende väärtus 2019. aastaks ligikaudu 130 000 euroni.  

Saksamaal (Alam-Saksi) laiendasid ametiasutused maa toetuskõlblikkust nõmmemaale. Sellest 

tulenevalt sai üks lambakasvataja, kes omas mitutsada hektarit sellist maad, täiendavaid 

põhitoetuskava toetusõigusi summas 65 000 eurot. 

71. ÜPP 2013. aasta reformi täielikku mõju põllumajandustootjate sissetulekule ja nende 

põllumajandusettevõtete elujõulisusele ei olnud veel võimalik hinnata. Kontrollikoda on aga 

juba varasemates aruannetes märkinud, et üksnes pindalaga seotud süsteem tõi kaasa 

põllumajandusmaa ja maarendi turuhinna suurenemise ning toetusetaotlejate uute 

kategooriate tekke65. Komisjon eeldab, et põhitoetuskava ja muude pindalaga seotud 

toetuste ülesehituse tõttu avaldub ÜPP 2013. aasta reformi mõju tootmiskohustusega 

sidumata toetuse suurenenud kapitaliseerimises maa väärtuses66. Teisisõnu, suur osa 

põhitoetuskava toetusest toob kasu põllumajandusmaa omanikele.  

72. Põhitoetuskava toetus on paljude põllumajandustootjate jaoks oluline sissetulekuallikas, 

kuid kaval on omad piirangud. Toetust makstakse olenemata sellest, kas 

põllumajandustootja sissetulek on väike või suur ja kas ta sellest tulenevalt vajab avaliku 

sektori toetust või mitte, samuti olenemata maakasutuse liigist ja sellega seotud kuludest. 

Põllumajandustootjate mittepõllumajandusliku sissetuleku kohta on liiga vähe teada, et 

hinnata, kas antav toetus on asjakohane67. Ainult üksikud liikmesriigid otsustasid määrata 

põhitoetuskava toetusõigusi piirkondade põllumajanduslike või sotsiaalmajanduslike 

                                                           

65 Vt eriaruande nr 5/2011 punktid 27–31 ja 53. 

66 Vt https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/impact-2013-cap-reform-decoupled-payments-
capitalization-land-values. 

67 Kontrollikoda leidis ühes teises auditis, et põllumajandustootjate sissetulekute analüüsimiseks 
kasutatavate statistiliste andmete hulk ja kvaliteet on märkimisväärselt piiratud. Vt eriaruanne 
nr 1/2016: „Kas komisjoni süsteem tulemuslikkuse mõõtmiseks seoses põllumajandustootjate 
sissetulekuga on hästi kavandatud ja põhineb usaldusväärsetel andmetel?“, punktid 27, 47, 50 
ja 77. 
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näitajate alusel, eristades selle põhjal eri piirkondadele antavat toetust68, või otsustasid 

teatud maaliikide puhul toetust mitte anda, kui leiti, et põllumajandustootjatel ei ole üldiselt 

vajadust põhitoetuskava toetuse järele69.  

73. Aluslepingu eesmärki tagada põllumajandustootjate rahuldav elatustase ning ÜPP 

üldeesmärki tagada elujõuline toidutööstus, mis on otseselt seotud põhitoetuskavaga, ei ole 

selgelt määratletud ja muudetud mõõdetavateks eesmärkideks, ning puudub võrdlusalus, 

mille põhjal hinnata põllumajandustootjate sissetuleku täiendamiseks antud toetuse 

tõhusust ja tulemuslikkust. Samuti ei ole teada, milline põllumajandustootmisega tegelevale 

elanikkonnale toetuse jagamise viis on kõige tõhusam ja tulemuslikum, et tagada elujõuline 

toidutööstus kogu ELis ja põllumajandustootjate rahuldav elatustase. Seetõttu on jätkuvalt 

raske hinnata põhitoetuskava tulemuslikkust oma põhieesmärgi saavutamisel ja seda, kas 

eesmärki oleks võimalik saavutada muude toetuse jagamise viisidega, millega kaasnevad 

väiksemad eelarvekulud70.  

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

74. Aruande peamine auditiküsimus on, kas komisjon ja liikmesriigid andsid 

põhitoetuskavale õige suuna. Kontrollikoja järelduse kohaselt liigutakse õige suunas, kuid 

kava mõju toetuse lihtsustamisele, suunamisele ja tasemete ühtlustamisele on piiratud. 

75. Põhitoetuskava kehtestamine nõudis riiklikelt ametiasutustelt märkimisväärseid 

jõupingutusi, sest neil tuli selle raames kindlaks määrata ja laiali jagada ligikaudu nelja 

miljoni põllumajandustootja põhitoetuskava toetusõigused. Üldiselt sai enamik liikmesriike 

nende ülesannetega hakkama. Nad maandasid suures osas valesti arvutamise riski ja 

toetusmaksed ei olnud olulisel määral vigadest mõjutatud. Mitmes liikmesriigis olid 

põhitoetuskava toetusõiguste väärtused 2017. aastal aga endiselt ainult esialgselt välja 

                                                           

68 Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa (Korsika) ja Ühendkuningriik (välja arvatud Põhja-Iirimaa). 
Austria kasutas erivõimalust anda mägipiirkondadele väiksemal arvul põhitoetuskava 
toetusõiguseid. 

69 Nt Prantsusmaa maatükkide puhul, millele on istutatud viinamarjaistandused. 

70 Vt eriaruande nr 1/2016 punkt 81.  
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arvutatud, põhinesid hinnangutel või olid arvutusvigadest mõjutatud, ja mõnel külastatud 

makseasutusel esines erilisi raskusi põhikontrolli tegemisel ja toetuskõlblike alade 

kindlaksmääramisel (punktid 26–33). 

1. soovitus 

Komisjon peaks tagama, et liikmesriigid rakendaksid põhikontrollimehhanisme nõuetekohaselt ja 

korrigeeriksid põhitoetuskava toetusõiguseid juhtudel, kui toetusõiguste väärtust mõjutab oluliselt 

asjaomaste eeskirjade kohaldamata jätmine või ajakohastatud maakasutuse teabe puudumine. 

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2018 

76. Üldiselt oli komisjon põhitoetuskava rakendamise üle asjakohast järelevalvet teinud, 

kuid see ei suutnud alati tagada keeruliste arvutuseeskirjade ühetaolist tõlgendamist. Samuti 

ei olnud mõned liikmesriigid nõuetekohaselt põhiteavet esitanud, mis muutis komisjoni 

järelevalve kava üle raskemaks (punktid 34 ja 35). 

77. Üldjoontes andsid komisjoni enda auditid häid tulemusi, kuid ta oleks võinud 

sertifitseerimisasutustelt rohkem nõuda, mis puudutab viimaste kontrolli põhitoetuskava 

toetusõiguste jagamise peamiste kontrollimehhanismide üle ja toetusõiguste iga-aastase 

arvutamise täpsuse tagamist  (punktid 36–41). 

2. soovitus 

Komisjon peaks 

a) läbi vaatama ja hindama oma süsteemide tõhusust teabe levitamiseks liikmesriikides, et 

maksimeerida põhitoetuskava õigusraamistiku ühetaolist tõlgendamist ja kohaldamist;  

b) hindama võimalusi tulevaste õigusaktide vastuvõtmiseks, mis võimaldaksid tal kehtestada 

liikmesriikidele nõude edastada põhiteavet otsetoetuskavade rakendamise kohta; 

c) selgitama komisjoni ja sertifitseerimisasutuste ülesandeid tõhusate põhikontrollimehhanismide 

tagamisel ja põhitoetuskava toetusõiguste arvutamisel kesktasandil. 

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2018 
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78. Põhitoetuskava toetusõiguste arvutamise keerulised eeskirjad ning mõne liikmesriigi 

poolt maa toetuskõlblikkuse ja piirkondade kindlaksmääramiseks valitud võimaluste ja 

erandite rohkus suurendas riikide ametiasutuste koormust. See ei aidanud kaasa 

lihtsustamise üldeesmärgi saavutamisele (punktid 42–46). 

79. Kui liikmesriigid ei kasutanud ELi õigusaktides sätestatud võimalust, oli 

põllumajandustootjatel, kes olid haritava maa pindala 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 

oluliselt vähendanud, võimalik juhuslikku kasumit teenida (punktid 47 ja 48). 

80. Uute eeskirjade eesmärk oli põhitoetuskava ja muud otsetoetused paremini aktiivsetele 

põllumajandustootjatele suunata. Kuigi mõned liikmesriigid saavutasid häid tulemusi, oli 

aktiivse põllumajandustootja eeskirjade rakendamine vaid osaliselt mõjus, tekitas 

märkimisväärset halduskoormust ja võis põhjustada sarnaste taotlejate erinevat kohtlemist, 

ilma oodatud tulemusi saavutamata. Sellest tulenevalt leppisid nõukogu ja parlament kokku, 

et alates 2018. aastast võivad liikmesriigid otsustada, kas nad vähendavad kriteeriume, mille 

alusel saavad taotlejad tõendada oma aktiivse põllumajandustootja staatust, või lõpetavad 

negatiivse loetelu kohaldamise (punktid 49–57). 

81.  ÜPP 2013. aasta reformiga laiendati ka toetuskõlbliku maa kategooriaid ja võimaldati 

liikmesriikidel võtta meetmeid spekulatiivsete taotluste riski vähendamiseks. Püüd toetust 

paremini põllumajandusmaale suunata tekitas aga keerulisi rakendusprobleeme 

(punktid 58–63). 

82. ÜPP 2013. aasta reform tähendas sammu toetuse võrdsemaks jaotamiseks hektari 

kohta. Reformi kohaselt peaks kõikidel liikmesriigis või piirkonnas 2019. aastal aktiveeritud 

toetusõigustel üldreeglina olema ühesugune ühikuväärtus. Erandkorras lubati liikmesriikidel 

põllumajandustootjate 2019. aasta toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse võtta 

ajaloolisi tegureid. Seda võimalust nimetatakse osaliseks ühtlustamiseks. 18-st kava 

rakendavast liikmesriigist kuus maksavad alates 2019. aastast kogu oma territooriumil või 

osal sellest ühesuurust toetust hektari kohta71; seitsmes liikmesriik teeb seda alates 2020. 

                                                           

71 Prantsusmaa otsustas kohaldada kindlamääralist süsteemi üksnes Korsika piirkonnas, mis 
moodustab riigi põhitoetuskava eelarve ülemmäärast 0,6%.  
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aastast. Ülejäänud 11 liikmesriiki valisid osalise ühtlustamise mudeli. Liikmesriikide valikud 

on oluliselt mõjutanud toetuse ümberjaotamise määra ja põllumajandustootjad võivad 

mõnel juhul külmutada eriti kõrge toetuse taseme, mis tuleneb toetuse varasemast 

tasemest (punktid 64–69). 

83. Põhitoetuskava toetusõiguste eraldamine 2015. aastal vastas üldjuhul kõnealusel aastal 

haritud maa pindalale. Ühtlustamine ühtsemate määrade suunas hektari kohta avaldas 

toetuse põllumajandustootjatele jagamisele märkimisväärset mõju. Kuna põhitoetuskava on 

ennekõike seotud pindalaga, soodustab toetus pigem suuremaid põllumajandusettevõtteid. 

Komisjon eeldab, et põhitoetuskava ja muude pindalaga seotud toetuste ülesehituse tõttu 

avaldub ÜPP 2013. aasta reformi mõju tootmiskohustusega sidumata toetuse suurenenud 

kapitaliseerimises maa väärtuses, mis toob kasu põllumajandusmaa omanikele (punktid 70 

ja 71).  

84. Põhitoetuskava toetus on paljude põllumajandustootjate jaoks oluline sissetulekuallikas, 

kuid sel on omad piirangud. Toetuses ei võeta arvesse turutingimusi, põllumajandusmaa 

kasutamist ega põllumajandusettevõtte konkreetseid asjaolusid ning see ei põhine 

põllumajandustootjate sissetulekute üldise olukorra analüüsil (punkt 72).  

85. Aluslepingu eesmärki tagada põllumajandustootjate rahuldav elatustase ning ÜPP 

üldeesmärke tagada elujõuline toidutööstus ja põllumajandustootjate sissetulek ei ole seni 

muudetud mõõdetavateks eesmärkideks ning puudub võrdlusalus, mille põhjal saaks 

saavutatud tulemusi võrrelda. Seetõttu on tulevase vähendatud eelarve stsenaariumi korral 

raske mõõta toetuse tulemuslikkust ja kindlaks teha, kas eesmärke oleks võimalik saavutada 

muude toetuse jagamise viiside ja väiksemate eelarvekuludega (punkt 73). 
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3. soovitus 

Enne ÜPP edasise kavandamise kohta ettepaneku tegemist peaks komisjon hindama kõigi 

põllumajandustootjate rühmade sissetulekuid ja hindama nende vajadust sissetulekutoetuse järele, 

võttes arvesse ELi ja riiklike toetuste praegust jaotust, maa põllumajanduslikku potentsiaali, erinevusi 

peamiselt põllumajanduslikuks tootmiseks või säilitamiseks mõeldud alade vahel, 

põllumajandustootmise kulusid ja elujõulisust, toidu- ja muust põllumajanduslikust tootmisest, 

samuti mittepõllumajanduslikest allikatest saadavat tulu, põllumajandusettevõtete tõhususe ja 

konkurentsivõime tegureid ning põllumajandustootjate poolt pakutavate avalike hüvede väärtust. 

Komisjon peaks kavandatavad meetmed juba algfaasis ühendama asjakohaste tegevuseesmärkide ja 

algväärtustega, mille alusel toetuse tulemuslikkust hinnata. 

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2019 

I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Phil WYNN OWEN, võttis käesoleva eriaruande 
vastu 7. veebruari 2018. aasta koosolekul Luxembourgis. 
 
 Kontrollikoja nimel 
 

 
 president 
 Klaus-Heiner LEHNE 
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I LISA 

Põhitoetuskava eelarve ülemmäärad aastail 2015–202072 

(miljonites eurodes) 
Liikmesriik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belgia  231,51 225,60 222,20 214,40 211,28 225,12 
Taani 565,12 564,77 553,02 546,80 539,58 581,97 
Saksamaa 3063,11 3042,98 3022,78 3005,47 2988,16 3128,96 
Iirimaa 828,31 828,43 826,18 825,89 825,61 825,61 
Kreeka 1205,70 1182,88 1129,25 1103,65 1091,17 1156,27 
Hispaania 2809,79 2816,11 2826,61 2835,99 2845,37 2845,37 
Prantsusmaa 3577,32 3199,09 3185,17 2280,46 2272,64 2528,64 
Horvaatia 79,65 87,94 108,75 126,00 143,25 138,04 
Itaalia 2345,13 2314,33 2245,53 2217,39 2189,26 2189,26 
Luksemburg 22,86 22,82 22,78 22,76 22,74 22,74 
Malta 0,65 0,65 0,65 0,64 0,65 0,26 
Madalmaad 521,77 513,03 504,28 475,19 466,96 509,89 
Austria 471,28 470,85 470,39 470,38 470,38 470,38 
Portugal 279,10 284,81 274,19 273,50 279,56 279,56 
Sloveenia 74,80 73,58 73,62 71,58 71,12 71,12 
Soome 267,42 269,56 262,27 262,55 262,84 262,84 
Rootsi 383,29 401,64 401,86 402,46 403,06 403,06 
Ühendkuningriik 2100,80 2091,38 2112,70 2102,72 2092,65 2346,80 

                                                           

72 Liikmesriigid võivad otsustada muuta oma esialgset otsust otsetoetuste riikliku ülemmäära 
jaotamise kohta (määruse (EL) nr 1307/2013 II lisa). Sellisel juhul kohandatakse ka 
põhitoetuskava iga-aastast eelarve ülemmäära. 
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II LISA 

Põhitoetuskava rakendamise mudelid 

 

Piirkond
Rakendamine 

kohalikul tasandil
Põhitoetuskava 

mudel

Ühtse 
otsemaksete 

kava 
toetusõigused 

säilitatakse

Toetusesaajate 
arv

Põllumajandusettevõtte 
miinimumsuurus

2019. aasta 
keskmise

miinimumtase 
hektari kohta

Toetusõiguste 
väärtuse 

maksimaalne
vähenemine aastaks 

2019

Ühtse otsemaksete kava 
võrdlussumma

Muude kui ühtse 
otsemaksete kava

otsetoetuste 
integreerimine

Alad toetusõiguste arvu 
väljaarvutamiseks

Juhusliku 
kasumi klausel

Flandria ei ei 22 275 2 ha ei 2015 või 2013, kui viimane 
on väiksem

ei

Valloonia ei ei 13 666 1 ha ei 2015 ei

ei Osaline 
ühtlustamine 

jah 40 696 2 ha 60% ei E/K ei 2015 E/K

13 piirkonda 
aastal 2015

1 piirkond aastal 
2019

Kindel määr 
2015. aastal

ei 320 786 1 ha E/K E/K E/K E/K 2015 E/K

ei Osaline 
ühtlustamine 

ei 121 355 - 60% ei Ühtse otsemaksete kava 
toetusõiguste väärtused 

jah 2015 või 2013, kui viimane 
on väiksem

ei

3 piirkonda Osaline 
ühtlustamine 

ei 684 306 0,4 ha 60% 30% Ühtse otsemaksete kava 
toetusõiguste väärtused 

ei 2015, v.a põllumaa, millel 
asuvad alaliselt 

jah

50 piirkonda Osaline 
ühtlustamine 

ei 784 938 0,2 ha 60% 30% Ühtse otsemaksete kava 
maksed 2014

jah 2015 või 2013, kui viimane 
on väiksem

jah

Mandriosa Osaline 
ühtlustamine 

ei 358 5341) - 70% 30% Ühtse otsemaksete kava 
maksed 2014

jah 2015, v.a 
viinamarjaistandused 

ei

Korsika Kindel määr 
2015. aastal

ei 2 004 - E/K E/K E/K ei 2015, v.a 
viinamarjaistandused 

E/K

ei Osaline 
ühtlustamine 

ei 72 152 1 ha 60% ei Ühtse otsemaksete kava 
maksed 2014

jah 2015 jah

ei Osaline 
ühtlustamine 

ei 982 0021) 0,5 ha 60% 30% Ühtse otsemaksete kava 
maksed 2014

jah 2015 jah

ei Osaline 
ühtlustamine 

ei 1 830 0,3 ha 0 ei Ühtse otsemaksete kava 
maksed 2014

E/K 2015 ei

ei Kindel määr 
2015. aastal

ei 5 178 0,3 ha E/K E/K E/K E/K 2015 E/K

ei Täielik 
ühtlustamine 

ei 47 029 0,3 ha E/K E/K Ühtse otsemaksete kava 
toetusõiguste väärtused 

ei 2015, v.a põllumaa, millel 
asuvad alaliselt 

ei

ei Täielik 
ühtlustamine 

ei 108 054 1,5 ha E/K E/K Ühtse otsemaksete kava 
maksed 2014

jah 2015 jah

ei Osaline 
ühtlustamine 

ei 158 831 0,5 ha 60% 30% Ühtse otsemaksete kava 
maksed 2014

jah 2015 või 2013, kui viimane 
on väiksem

jah

ei Osaline 
ühtlustamine 

ei 55 465 1 ha 60% 30% Ühtse otsemaksete kava 
maksed 2014

jah 2015 ei

2 piirkonda Täielik 
ühtlustamine 

jah 52 024 - 60% ei E/K ei 2015 E/K

ei Täielik 
ühtlustamine 

jah 60 543 4 ha E/K E/K E/K ei 2015 E/K

Inglismaa 3 piirkonda Kindel määr 
2015. aastal

jah
87 303

5 ha E/K E/K E/K E/K 2015 E/K

Põhja-Iirimaa ei Osaline 
ühtlustamine 

ei 23 327 3 ha 71,4% ei Ühtse otsemaksete kava 
toetusõiguste väärtused 

ei 2015 ei

Šotimaa 3 piirkonda Täielik 
ühtlustamine 

ei
18 243

3 ha E/K E/K Ühtse otsemaksete kava 
toetusõiguste väärtused 

ei 2015 jah

Wales ei Täielik 
ühtlustamine 

ei 15 348 5 ha E/K E/K Ühtse otsemaksete kava 
toetusõiguste väärtused 

ei 2015 jah

1) Esialgsed andmed

Soome 

Rootsi 

Austria

Portugal 

Liikmesriik

Belgia

Taani

Ühendkuningriik

Ühtse otsemaksete kava 
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III LISA 

Aktiivse põllumajandustootja mõiste kohaldamine 

 

Piirkond

Künnis aktiivse 
põllumajandustootja sätete 

kohaldamisest 
vabastamiseks (eurodes)

Negatiivse loetelu 
laiendamine

Laiendamine kõigile 
taotlejatele, kelle 

põllumajanduslik tegevus 
on marginaalne 1)

Pindala, millest alates 
loetakse tegevus 

oluliseks (ha)

Maa, mida hoitakse 
looduslikult 

karjatamiseks või 
harimiseks sobilikus 

seisukorras
Flandria 0 ei ei jah

Valloonia 350 ei ei ei
- 5000 ei ei ei
- 5000 jah ei 38 jah
- 5000 ei ei 32 ei
- 5000 ei jah ei
- 1250 ei ei ei
- 200 ei ei jah
- 5000 ei ei ei
- 1250  2) jah jah jah
- 100 ei ei ei
- 250 jah ei ei
- 0 jah jah ei
- 1250 ei ei ei
- 5000 ei ei ei
- 5000 ei ei ei
- 5000 ei ei ei
- 5000 ei ei 36 ei

Inglismaa 5000 ei ei 36 ei
Põhja-Iirimaa 5000 ei ei 26 ei

Šotimaa 5000 ei ei jah
Wales 0 ei ei 21 jah

1)

2) 5000 eurot ebasoodsates või mägistes piirkondades

Portugal 
Sloveenia 
Soome 
Rootsi 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ERIARUANDELE 
„PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE PÕHITOETUSKAVA – LIIGUTAKSE ÕIGES SUUNAS, 

KUID MÕJU TOETUSE LIHTSUSTAMISELE, SUUNAMISELE JA TASEMETE 
ÜHTLUSTAMISELE ON PIIRATUD“ 

KOKKUVÕTE 
III. ELi õigusaktide kohaselt pidid liikmesriigid eraldama toetusõigusi toetuskõlblikele hektaritele, 
mis olid kindlaks määratud toetusõiguste jaotamise esimesel aastal, st hektaritele, mida peeti pärast 
haldus- ja kohapealse kontrolli lõpetamist toetuskõlblikuks. Ka toetusõiguste väärtuse pidi arvutama 
alles siis, kui toetusõiguste arv oli kindlaks määratud.  
Sarnaseid ebatäpsusi seoses põhitoetuskava toetusõiguste väärtustega leiti komisjoni korraldatud 
vastavusauditite käigus. Vastavuse kontrolle alles tehakse. ELi eelarvele avalduv finantsrisk, mis on 
seotud põhitoetuskava kulutustega, kaetakse finantskorrektsioonidega. 
IV. Komisjon andis selged ja üheselt mõistetavad suunised, mis on kõigile liikmesriikidele 
kättesaadavad riiklike haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike suhtlus- ja teabekeskuse veebipõhises 
süsteemis (edaspidi „CIRCABC“)1. Liikmesriikide kohustus on kättesaadavate suunistega tutvuda. 
Mõni liikmesriik ei edastanud kogu teavet õigel ajal.  
Et kontrollida sertifitseerimisasutuste tööd seoses põhitoetuskava toetusõigustega, tehti auditeid. 
Toetusõiguste suhtes tehtavate kontrollide seisukohast ei saa komisjoni suunised olla liiga 
normatiivsed, sest sertifitseerimisasutused on kvalifitseeritud audiitorid ning rahvusvaheliselt 
tunnustatud auditistandardite kohaselt peaksid nad tuginema sertifitseerimisel oma kutsealasele 
otsustusele. Mõnes liikmesriigis arvutas sertifitseerimisasutus toetusõigused uuesti kõigi 
substantiivselt kontrollitud tehingute (statistiliselt valitud tehingute valimi) puhul. 
V. Kaasotsustamisprotsessi tulemusel leiti mitu võimalust põhitoetuskava rakendamiseks. Samas anti 
liikmesriikidele ka võimalus oma valikuid piirata. Komisjonile on jäänud mulje, et liikmesriikidel, 
kes kohaldasid ÜPP valikutele piiravat lähenemisviisi, oli väiksem halduskoormus.  
VI. Negatiivne loetelu polnud osa komisjoni ettepanekust, aga see võeti kasutusele poliitilise 
kompromissi tulemusel. Kuigi komisjoni esialgne ettepanek oli üks kontrollmeetod kõigi taotlejate 
puhul (otsetoetused moodustavad vähemalt 5 % nende mittepõllumajanduslikust kogutulust), andsid 
kaasseadusandjad aktiivse põllumajandustootja sätte rakendamiseks mitu poliitilist valikut, et 
liikmesriigid saaksid arvesse võtta oma riiklikke eripärasid. 
VII. Toetuse suunamine toob tihti kaasa rakendamise suurema keerukuse. Kõik muutused õiguslikes 
nõuetes, sh toetuskõlblikkuse määratlustes, mõjutavad ilmselgelt haldus- ja kontrollisüsteeme 
(IACS). Komisjon pakkus viimase reformi rakendamise ajal ulatuslikku toetust, muu hulgas 
toetusõiguste esimesel jaotamisel. 
IX. Otsetoetusi antakse enamasti toetuskõlbliku maa hektari kohta ja need on seega tihedalt seotud 
põllumajandusettevõtte põllumajandusmaaga. Põhitoetuskava ei tohiks aga hinnata eraldiseisva 
kavana. Põhitoetuskavaga tagatakse, et põllumajandustootjad saavad minimaalset toetust hektari 
kohta. Põhitoetuskavale lisanduvad muud toetused, mille puhul eelistatakse toetuse ümberjaotamist. 
Komisjoni analüüs näitab, et otsetoetused hektari kohta on seda väiksemad, mida suurem on 
põllumajandusettevõte, ning et toetus ühiku kohta on suurem väikeste põllumajandusettevõtete puhul, 
mille keskmine sissetulek töötaja kohta on väiksem.  
Peale ÜPP toetuste mõjutavad maa väärtust suuresti mitmesugused tegurid: nt põllumajanduskaupade 
hinnad, linnastumissurve, maaturgu käsitlevad riiklikud eeskirjad, maksud, rendilepingu kestus jne. 

                                                      
1 CIRCABC on veebipõhine teenus, mida Euroopa Komisjon osutab dokumentide jagamiseks liikmesriikidega.  
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Liikmesriikides, kus põhitoetuskava rakendatakse ja kus toetusõigustega saab kergesti kaubelda ilma 
maata, on sissetulekutoetuse kapitaliseerimine maa hinnas väiksem.  
X. Põhitoetuskava eesmärk on parandada põllumajandustootjate üldisi sissetulekuid. Põhitoetuskava 
toetus on pindalapõhine, tootmiskohustusega sidumata ja enamikus liikmesriikides seotud varasemate 
võrdlusandmetega. Selle puhul ei keskenduta iga põllumajandusettevõtte konkreetsetele asjaoludele, 
et vältida liigset halduskoormust. Toetust suunatakse ka teiste kavadega, nagu noorte 
põllumajandustootjate toetus, ümberjaotav toetus, väikepõllumajandustootjate kava ja vabatahtlik 
tootmiskohustusega seotud toetus.  
Peatses mõjuhinnangus, mis on osa ÜPP uue rakendamismudeli ettepanekust, analüüsitakse 
sissetulekutoetuse praegust jaotust ja suunamist põllumajandusettevõtete suuruse ja 
põllumajandusliku tootmisviisi alusel, arvestades põllumajanduslikust tegevusest saadud tulu. 
Ühtlasi võetakse sissetulekutoetuse asjakohasuse üldisel hindamisel arvesse muud tulu, mis on 
saadud mittepõllumajanduslikust tegevusest, aga mis põhineb põllumajanduslikel teguritel (nt 
maaturism). Kuna mõju hindamine on aga alles algfaasis, pole veel võimalik kindlaks teha, kas see 
hõlmab kõiki selles tähelepanekus osutatud tegureid.  
XI. Põllumajandustootjate rahuldava elatustaseme tagamine on tõepoolest ÜPP eesmärk, mis on 
sätestatud aluslepingus. Komisjoni teatises toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta on 
pakutud välja uus ÜPP rakendamismudel, mille kohaselt peaks liit kehtestama poliitilised 
alusparameetrid, liikmesriigid aga peaksid kandma suuremat vastutust ja andma põhjalikumalt aru, 
kuidas nad täidavad eesmärke ja saavutavad kokkulepitud sihid, mis tuleks esitada ja mida tuleks 
põhjendada ÜPP strateegiakavas. Komisjon tunnistab, et ÜPP eesmärk tagada elujõuline toidutööstus 
on oluline, ning ta on tellinud hindamise, selgitamaks välja ÜPP meetmete mõju „elujõulisele 
toidutööstusele“.  
XII. Mõne soovitusega nõustuti ja teised lükati tagasi. Nimelt nõustuti soovitustega põhitoetuskava 
toetusõiguste jaotamise ja arvutamise kohta ning sertifitseerimisasutuste rolli kohta. Soovitus, mis 
puudutas komisjoni süsteeme teabe levitamiseks liikmesriikide hulgas, lükati aga tagasi. 
XIII. Soovitustega järgmise programmitöö perioodi ettepanekute kohta nõustub komisjon osaliselt. 
Komisjoni teatises toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta2 on tehtud ettepanek ÜPP uue 
rakendamismudeli kohta. Teatise eesmärk on suurendada subsidiaarsust, et võimaldada võtta 
eesmärkide ja sihtide saavutamisel paremini arvesse kohalikke tingimusi ning vajadusi. 2020. aasta 
järgset ühist põllumajanduspoliitikat käsitleva komisjoni ettepaneku aluseks olevas mõjuhinnangus 
võetakse arvesse kõiki kättesaadavaid tõendeid rakendatud poliitika senise tulemuslikkuse kohta, 
muu hulgas mõne pakutud teguri analüüsi, ning kasutatakse seda teavet konkreetsete tulevaste 
lahenduste analüüsimisel.  
Et mitte mõjutada eelnimetatud mõjuhinnangu tulemusi, ei saa komisjon praegu arvesse võtta 
soovitust ühendada kavandatavad meetmed juba algfaasis asjakohaste tegevuseesmärkide ja 
algväärtustega, mille alusel saaks toetuse tulemuslikkust hinnata. Seevastu võetakse kooskõlas 
komisjoni teatisega toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta arvesse seda, kuidas hinnata 
mistahes sekkumiste tulemuslikkust, sealhulgas vajaduse korral sissetulekutoetuse tulemuslikkust. 

SISSEJUHATUS 
3. 2013. aasta reformi puhul tegeles komisjon Euroopa Kontrollikoja tuvastatud puudustega ja 
seetõttu kehtestati aktiivse põllumajandustootja klausel. Eelmise süsteemi kohaselt (mida reguleeris 
määrus (EÜ) nr 73/2009) said liikmesriigid juba vabatahtlikult isikuid otsetoetuse saajate hulgast 
välja arvata. Väljaarvamisi võis kohaldada ainult siis, kui põllumajanduslik tegevus moodustas 
üksnes tühise osa nende isikute üldisest majandustegevusest või kui nende majanduslik eesmärk ei 

                                                      
2 COM(2017) 713 final. 
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olnud kas üldse või oli üksnes vähesel määral suunatud põllumajanduslikule tegevusele. Seda 
võimalust kasutasid ainult Madalmaad. 
Lisaks on täiustatud toetuskõlbliku maa määratlust, et see sisaldaks konkreetseid nõudeid aladele, 
mis on looduslikult sobilikus seisukorras. Ühtlasi on liikmesriikidel lubatud koostada loetelu aladest, 
mida kasutatakse peamiselt mittepõllumajanduslikuks tegevuseks. Põllumajandustootja ja 
põllumajandusliku tegevuse määratlus kajastab otsetoetuse kui tootmiskohustusega sidumata toetuse 
iseloomu ning seega WTO rohelise kategooria eeskirjadest tulenevat vajaduse puudumist kehtestada 
tootmistegevus toetuskõlblikkuse tingimusena. 
Sarnaseid vigu ja puudusi leiti komisjoni vastavusauditite käigus seoses ühtse otsemaksete kavaga. 
Risk ELi eelarvele, mis tulenes neist vigadest ja puudustest, kaeti finantskorrektsioonidega, mida 
kohaldati, kuni asjaomased liikmesriigid võtsid asjakohaseid parandusmeetmeid, et tagada ühtse 
otsemaksete kava kulutuste seaduslikkus ja korrektsus.  
12. Vt komisjoni vastus punktile 13. 
13. Liikmesriikide puhul, kes rakendavad osalise lähenemise mudelit, põhineb toetusõiguste väärtus 
ajaloolistel teguritel ja seega jäävad alles varasematel toetustel põhinevad erinevused hektari kohta 
antud toetuste tasemete vahel. Riigisisese lähenemisprotsessi tulemusel vähenevad need erinevused 
toetuste tasemete vahel aga järk-järgult 2019. taotlusaastaks.  

TÄHELEPANEKUD 
29. Põhitoetuskava ülemmäära ületamine tuvastati ka Itaalias korraldatud komisjoni vastavusauditi 
käigus. Vastavuse kontroll alles kestab. ELi eelarvele avalduv finantsrisk, mis on seotud 
põhitoetuskava kulutustega, kaetakse finantskorrektsioonidega. 
a) Põhitoetuskava toetusõigustega seotud juhtimis- ja kontrollisüsteemi vastavusauditit pole 
Ühendkuningriigis Šotimaal veel tehtud. Kui seoses jaotatud toetusõigustega leitakse vigu, kaetakse 
neist tulenev finantsrisk ELi eelarvele finantskorrektsioonidega, kuni võetakse asjakohaseid 
parandusmeetmeid, et tagada põhitoetuskava kulutuste seaduslikkus ja korrektsus. 
Madalmaade asjus on komisjon teadlik Euroopa Kontrollikoja tähelepanekust, mis viitas riigisisese 
lähenemise eeskirjade väärale kohaldamisele. Seda küsimust võetakse arvesse riskianalüüsis 
komisjoni auditi kavandamise jaoks.  
b) Asjaolu, et põllumajandustootjad ei teadnud enne järgmise taotlusaasta taotluse esitamist oma 
põhitoetuskava toetusõiguste lõplikku väärtust, avastati ka Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis 
Inglismaal korraldatud komisjoni vastavusauditi käigus. Vastavuse kontrolle alles tehakse. ELi 
eelarvele avalduv finantsrisk kaetakse finantskorrektsioonidega. 
Ühendkuningriigi (Šotimaa) kohta vt komisjoni vastus punkti 29 alapunktile a. 
i) Samasugused viivitused tuvastati ka Prantsusmaal korraldatud komisjoni vastavusauditi käigus.  
Puudusi arvestades võttis komisjon 12. juulil 2016 vastu rakendusotsuse (C(2016) 4287), millega 
peatati Prantsusmaale igakuiste maksete tegemine 2016. aasta juulist 2017. aasta juulini (k.a). 
Maksete peatamise ulatus oli 3 % otsetoetustest, mida kulude hüvitamiseks taotleti.  
Vastavuse kontroll alles kestab. Mistahes finantsrisk ELi eelarvele kaetakse 
finantskorrektsioonidega, kuni liikmesriik võtab asjakohaseid parandusmeetmeid, et tagada 
põhitoetuskava kulutuste seaduslikkus ja korrektsus. 
ii) Põhitoetuskavaga seotud juhtimis- ja kontrollisüsteemis leiti Ühendkuningriigis Inglismaal 
korraldatud komisjoni vastavusauditite käigus sarnased puudused. Vastavuse kontroll alles kestab. 
Neist puudustest tulenev finantsrisk ELi eelarvele kaetakse finantskorrektsioonidega, mida 
kohaldatakse, kuni võetakse asjakohaseid parandusmeetmeid, et tagada põhitoetuskava kulutuste 
seaduslikkus ja korrektsus.  



 

4 

Ühendkuningriigi (Šotimaa) kohta vt komisjoni vastus punkti 29 alapunktile a. 
31. Põhitoetuskavaga seotud juhtimis- ja kontrollisüsteemis leiti Itaalias korraldatud komisjoni 
vastavusauditite käigus sarnased puudused. Vastavuse kontrolle alles tehakse. Neist puudustest 
tulenev finantsrisk ELi eelarvele kaetakse finantskorrektsioonidega, mida kohaldatakse, kuni 
võetakse asjakohaseid parandusmeetmeid, et tagada põhitoetuskava kulutuste seaduslikkus ja 
korrektsus. 
32. Kreekas, Prantsusmaal, Itaalias ja Ühendkuningriigis korraldatud komisjoni vastavusauditite 
käigus tehti sarnased tähelepanekud. Vastavuse kontroll alles kestab. Neist vigadest ja puudustest 
tulenev finantsrisk ELi eelarvele kaetakse finantskorrektsioonidega, mida kohaldatakse, kuni 
võetakse asjakohaseid parandusmeetmeid, et tagada põhitoetuskava kulutuste seaduslikkus ja 
korrektsus. 
33. Loomade registris sisalduva teabe usaldusväärsust kontrollitakse vastavusauditi käigus, mis on 
2017.–2020. aastat käsitleva mitmeaastase auditikava kohaselt kavandatud 2018. aasta esimesse 
poolde. Mistahes finantsrisk ELi eelarvele kaetakse finantskorrektsioonidega, mida kohaldatakse, 
kuni võetakse asjakohaseid parandusmeetmeid, et tagada põhitoetuskava kulutuste seaduslikkus ja 
korrektsus. 
34. Komisjoni esitatud suunised olid selged, üheselt mõistetavad ja järjepidevad. Üldjuhul tehakse 
kõik üldist huvi pakkuvad tõlgendusdokumendid või vastused liikmesriikidele kättesaadavaks 
veebipõhise teenusega CIRCABC. Liikmesriikide esindajad, kellel on juurdepääs CIRCABC-le, 
saavad tellida sõnumi, mis tagab, et neid teavitatakse iga kord, kui uus dokument CIRCABCs 
kättesaadavaks muutub. Liikmesriikide ülesanne on CIRCABC andmetega regulaarselt tutvuda 
tagamaks, et nad kohaldavad ELi õigusakte nõuetekohaselt. 
36. Mõnda auditit ei tehtud 2016. ja 2017. aastal tõepoolest nii, nagu kavandatud. Olemasolevaid 
personaliressursse arvestades seati prioriteediks 2016. aastal alustatud 13 dokumendipõhise auditi 
vajalikud järelmeetmed, mis hõlmasid lisaks vabatahtlikule tootmiskohustusega seotud toetusele ka 
põhitoetuskavaga seotud küsimusi, nagu aktiivse põllumajandustootja klausel, toetusõiguste 
jaotamine riiklikust reservist jne.  
Komisjon vaatas riskianalüüsi põhjal läbi sertifitseerimisasutuste töö seoses seaduslikkuse ja 
korrektsusega ning ei pööranud seega erilist tähelepanu tööle seoses põhitoetuskava toetusõigustega, 
sest sertifitseerimisasutuste töö hõlmab nii ÜPP vahendeid kui ka kõiki meetmeid. Kavandati mõned 
auditid konkreetselt selleks, et uurida sertifitseerimisasutuse tööd seoses põhitoetuskava 
toetusõigustega. Auditite käigus, mille ulatusse toetusõigused ei kuulunud, ei vaadanud komisjon 
konkreetselt üle sertifitseerimisasutuse tööd seoses toetusõigustega, välja arvatud siis, kui sellega olid 
seotud konkreetsed riskid. Raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluse käigus 
jätkati kõigi põhitoetuskava toetusõigustega seotud küsimustega tegelemist.  
37. Komisjoni auditistrateegia kohaselt on komisjoni vastavusauditid süsteemi- ja riskipõhised, mis 
tähendab, et näiteks tehingute valimite läbivaatamisega keskendutakse neis selliste 
põhikontrollimehhanismide kontrollimisele, mille finantsrisk on ELi eeskirjade rikkumise korral 
suurim. Arvestades nende vastavusauditite ajastust, peeti suurima finantsriskiga 
põhikontrollimehhanismideks neid, mis olid seotud põhitoetuskava toetusõiguste esimese 
jaotamisega ja ka põhitoetuskava uute toetusõiguste jaotamisega riiklikust reservist, mis on riikliku 
reservi haldamise oluline osa. Tehingute valimite läbivaatamine võimaldas ka kontrollida arvutuste 
olulisi üldisi elemente (st erinevaid kohaldatud koefitsiente, arvutatud aasta keskmisi jne). 
Enamik vastavusauditeid, mis käsitlesid põhitoetuskava toetusõigusi, tehti 2016. aastal. Sel ajal (kui 
toetusõiguste esimene jaotamine oli just lõpetatud või isegi mitte veel lõpetatud, arvestades suuri 
viivitusi põhitoetuskava rakendamisel teatavates liikmesriikides) ei arvatud, et alusetult määratud 
toetusõiguste tühistamise menetlustega kaasneks suur finantsrisk. 
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39. Sertifitseerimisasutuste tehtavad toetusõiguste kontrollid on kaheosalised ja need on sätestatud 
sertifitseerimisasutustele antud suunistes: 
– esiteks kontrollida liikmesriigi kehtestatud menetlusi, millega tagatakse toetusõiguste nõuetekohane 
jaotamine ja nende väärtuse nõuetekohane arvutamine (vt 2. suunise punkt 5.2). Peamised 
menetluslikud aspektid, mida tuleb kontrollida, on esitatud 3. suunise punktis 7.2.2, sest toetusõiguste 
jaotamist tuleks käsitleda menetluse (süsteemide) seisukohast. Sellele peaks järgnema konkreetsete 
tehingute vastavuse kontrollimine. 3. suunises on soovitatud kümmet tehingut. Vastavuse 
kontrollimiseks soovitatakse 2. suunises selgelt kasutada võrdlusalusena põhi- ja lisakontrollide 
loetelu (vt 2016. eelarveaasta 2. suunise lk 21); 
– teiseks peaks sertifitseerimisasutus kontrollima otsetoetuste toimikute substantiivse kontrolli käigus 
aritmeetilist täpsust ja seda, kas väljamaksed tehti lõpliku arvu toetusõiguste kohta.  
40. Komisjoni suunised ei saa olla liiga normatiivsed, sest sertifitseerimisasutused on kvalifitseeritud 
audiitorid ning rahvusvaheliselt tunnustatud auditistandardite kohaselt peaksid nad tuginema 
sertifitseerimisel oma kutsealasele otsustusele. Mõnes liikmesriigis arvutas sertifitseerimisasutus 
toetusõigused uuesti kõigi substantiivselt kontrollitud tehingute (statistiliselt valitud tehingute valimi) 
puhul.  
41. Komisjoni suunised on üldised ega saa hõlmata kõiki olukordi liikmesriikides. Sellele vaatamata 
on suunised selged sertifitseerimisasutuste töö kohta seoses toetusõigustega, nagu mainitud komisjoni 
vastuses punktile 39. Ühtlasi on 3. suunise punktis 7.2.2 sätestatud, et 2016. eelarveaasta (2015. 
taotlusaasta) on toetusõiguste kehtestamise esimene aasta, seega taotleti sertifitseerimisasutuste 
järeldust toetusõiguste jaotamise protsessi kohta.  
Lisaks hilines mitu liikmesriiki lõplike toetusõiguste kehtestamisega. Kuna sertifitseerimisasutustel 
on ranged aruannete esitamise tähtajad (st asjaomasele eelarveaastale järgneva aasta 15. veebruar), ei 
saanud nad alati teha järeldusi toetusõiguste arvutamise täpsuse kohta. 
Esimene loenditäpp: enamikus liikmesriikides, kus on piirkondlikud makseasutused ja toetusõigusi 
arvutatakse riigi tasandil, saab teha toetusõiguste arvutustele sertifitseerimisauditi. Saksamaa (Alam-
Saksi) puhul keskse asutuse suhtes, kes oli arvutuse teinud, sertifitseerimisauditit ei tehtud. Seega ei 
viidanud Saksamaa (Alam-Saksi) juhtum teiste riikide sertifitseerimisasutuste tehtud tööle. 
Teine loenditäpp: Itaalia toetusõiguste küsimusega tegeletakse edasi käimasoleva vastavusauditi 
käigus.  
Kolmas loenditäpp: Prantsusmaa toetusõiguste küsimusega tegeletakse edasi käimasoleva 
vastavusauditi käigus. 
42. Komisjoni esialgse ettepaneku eesmärk oli lihtsustada otsetoetuste süsteemi. Tegelikult sisaldas 
komisjoni esialgne ettepanek vähem võimalusi ja oli seega selgem. Kaasotsustamisprotsessi käigus 
lisati aga muid võimalusi, mis muutsid eeskirjad keerulisemaks. Lihtsustamine on ühtlasi üks 
peamistest eesmärkidest aruteludes, mis puudutavad 2020. aasta järgset uut ühist 
põllumajanduspoliitikat.  
43. Kuigi on tõsi, et riigisisesel lähenemisel põhinev mudel toetusõiguste väärtuse arvutamiseks on 
keerulisem, tuleb märkida, et selle mudeli rakendamine lihtsa, kindla määraga mudeli asemel alates 
kava esimesest rakendamisaastast oli valik, mille liikmesriigid võisid teha. Liikmesriikide võimalus 
kasutada konkreetset rakendamismudelit on kooskõlas ÜPP ja liikmesriikide koostöös toimuva 
eelarve täitmise põhimõttega, mille kohaselt tegeleb rakendamisega iga liikmesriik otse ning riigi 
ametiasutused vastutavad põllumajandustootjate otsetoetuste haldamise ja kontrolli eest riigis. 
45. Hispaania ametiasutused otsustasid põhitoetuskava piirkondadeks jaotamise mudeli kasuks 
mitmesuguste kriteeriumite põhjal tihedas koostöös piirkondlike ametiasutustega. Praegust 
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põhitoetuskava piirkondadeks jaotamise mudelit hinnatakse ja võetakse arvesse aruteludel tulevase 
ÜPP üle.  
46. Toetuskõlblike piirkondade määratluse laiendamine polnud liikmesriikidele kohustuslik. Selle 
võimaluse kasutamisel on liikmesriikide kohustus hinnata selle süsteemi keerukust, mida nad 
kavatsevad rakendada, ja ka tegelikku vajadust võtta oma territooriumil arvesse konkreetseid 
põllumajandusmeetodeid. 
48. Õigusaktides oli sätestatud võimalus piirata toetusõiguste väärtuse suurenemist, kui selline 
suurenemine tooks kaasa juhusliku kasumi. Otsustamine, kas seda vabatahtlikku sätet rakendada või 
mitte, kuulub liikmesriikide pädevusse.  
Kui juhuslik kasum tekib tingimuste tõttu, mis on tekitatud kunstlikult ja vastupidi ÜPP eesmärkidele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 60 sätestatud (kohustuslikku) 
kõrvalehoidmisklauslit. Artikli 60 kohaldamise tulemusel ei anta sellistele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele eelist.  
Nende põllumajandusettevõtete puhul, kes omandasid suure väärtusega toetusõiguseid, 
kontsentreerides toetussumma väiksemale maa-alale, kaasnes riigisisese lähenemise tõttu nende 
toetusõiguste väärtuse suurem vähenemine. 
 

Euroopa Kontrollikoja vastus 

Määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 60 sätestatud meetmetest kõrvalehoidmise klausel ja riigisisene 
ühtlustamine on juhusliku kasumi vähendamise mehhanismina vaid piiratud mõjuga. 

Nagu Euroopa Kohus on korduvalt sedastanud, nõuab kõrvalehoidmise klausli kohaldamine 
liikmesriikide poolt esiteks objektiivsete asjaolude kombinatsiooni, mille puhul vaatamata Euroopa 
Liidu eeskirjades sätestatud tingimustele ei ole nende eeskirjade eesmärki saavutatud, ning teiseks 
subjektiivset elementi, mis seisneb kavatsuses saada eelis, luues kunstlikult tingimused selle 
saamiseks. Kui maa üleandmisest teistele põllumajandustootjatele on saadud juhuslikku kasumit (vt 
2. selgitus), on liikmesriikidel äärmiselt raske tõendada, et maa üleandmisel oli taotleja ainus 
eesmärk saada eelis, mis on vastuolus põhitoetuskava eesmärkidega. 

2019. aastaks vähendab riigisisene ühtlustamine 2. selgituses osutatud põhitoetuskava 
toetusõiguste väärtust ligikaudu 25%, mis tähendab, et põllumajandustootjad saavad sel aastal 
endiselt 75% juhusliku kasumi summast. 

 
53. Komisjoni vastavusauditite käigus tuvastati sarnased puudused seoses taotlejate aktiivse 
põllumajandustootja staatuse kontrollimisega. Vastavuse kontrolle alles tehakse. Mistahes finantsrisk 
ELi eelarvele kaetakse finantskorrektsioonidega, kuni liikmesriik võtab asjakohaseid 
parandusmeetmeid, et tagada otsetoetustega seotud kulutuste seaduslikkus ja korrektsus. 
54. Kaasseadusandjad andsid aktiivse põllumajandustootja sätte rakendamiseks mitu poliitilist 
valikut, lastes liikmesriikidel arvesse võtta oma riiklikke eripärasid. 
Komisjon on andnud heakskiitva hinnangu toetuskõlblike hektaritena väljendatud künnise 
kasutamisele alternatiivse kriteeriumina, millega tõestada määruse (EL) 1307/2013 artikli 9 lõike 2 
punkti b kohaldamisel, et põllumajanduslik tegevus ei moodusta tühist osa majandustegevusest, kui 
see tingimus ei innusta põllumajandustootjaid tootma.  
55. Negatiivne loetelu polnud osa komisjoni ettepanekust, aga see võeti kasutusele poliitilise 
kompromissi tulemusel. Kuigi komisjoni esialgne ettepanek oli üks kontrollmeetod kõigi taotlejate 
puhul (otsetoetused moodustavad vähemalt 5 % nende mittepõllumajanduslikust kogutulust), andsid 
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kaasseadusandjad aktiivse põllumajandustootja sätte rakendamiseks mitu poliitilist valikut, lastes 
liikmesriikides arvesse võtta oma riiklikke eripärasid. Negatiivse loetelu olemasolu tõttu on üsna 
tõenäoline, et mõned üksused on otsustanud üldse mitte taotleda ja need andmed pole komisjonile 
kättesaadavad.  

3. selgitus. Näiteid võrreldavate olukordade erineva käsitlemise kohta 
Komisjon on avaldanud juhenddokumendi määruse (EL) 1307/2013 artikli 9 rakendamise kohta 
(DSCG/2014/29). Liikmesriikide ülesanne on seda sätet rakendada kooskõlas aktiivse 
põllumajandustootja tingimuse eesmärgi ja liidu õiguse üldpõhimõtetega.  
Alaliste spordiväljakute ja puhkealade puhul on negatiivne loetelu suunatud ettevõtjatele, kes on 
spetsialiseerunud sellistele alalistele maa-aladele, kus on püsirajatised ja/või püsivad tehisstruktuurid 
pealtvaatajatele ning mida kasutatakse spordi- ja vaba aja tegevusteks. Saksamaa järgis neid 
suuniseid. Prantsusmaa puhul vastavuse kontroll alles kestab. 
Kaasseadusandja kehtestas paindlikkuse, mis võimaldab liikmesriikidel kohandada negatiivset 
loetelu lähtuvalt oma konkreetsetest asjaoludest ja vajadustest. Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 9 
lõike 2 teise lõigu kohaselt võivad liikmesriigid objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumite 
alusel lisada negatiivsesse loetellu muid sarnaseid mittepõllumajanduslikke ettevõtteid või tegevusi. 
Sellele vaatamata tuleb kõiki loetelu lisandusi objektiivselt põhjendada artikli 9 lõikes 2 sätestatud 
„sarnasustesti“ alusel, mis tähendab, et selliste üksuste ettevõtted/tegevused peaksid olema olemuselt 
sarnased nende üksuste omadega, mis juba on negatiivses loetelus. 
Ühtlasi otsustas kaasseadusandja lubada sama määruse artikli 9 lõike 3 valikulise rakendamise. 
57. Niinimetatud koondmääruse3 üle peetud läbirääkimiste tulemusel võib alates 2018. aastast või 
järgnevatel aastatel määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 9 lõike 2 (negatiivse loetelu) rakendamise 
lõpetada. Seevastu artikli 9 lõiget 1 kohaldatakse siiski kõigile liikmesriikidele, kus on looduslikult 
sobilikus seisukorras maa-alasid. 
60. Toetuskõlblikkuse määratlemine põllumajandusmaa omaduste põhjal ei vabasta 
põllumajandustootjaid põllumajandusliku tegevusega tegelemisest. Nimetatud omadused peaksid 
tulenema sellest tegevusest. Kui liikmesriigid määratleksid neid omadusi nõuetekohaselt, oleks selge, 
millal on tegemist mahajäetud maaga, ja seda ei peetaks toetuskõlblikuks. 
62. Komisjon leiab, et looduslikult sobilikus seisukorras maa puhul ei peaks minimaalne tegevus 
olema täielikult eraldatud maa majandamisest, välja arvatud Natural 2000 võrgustiku rakendamise 
korral (mis viitab ühtlasi sellele, et maa-alad olid 2008. aastal toetuskõlblikud)4.  

5. selgitus. Minimaalne tegevus maal, mis on looduslikult karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras 
Šoti ametiasutused ei teavitanud komisjoni oma otsusest viia põllumajandusliku tegevuse asemel igal 
kalendriaastal ellu maa keskkonnamõju hindamine.  
On kaheldav, kas keskkonnamõju hindamist võib pidada minimaalseks tegevuseks 
põllumajandusmaal. 
Eeldatakse, et sellel tegevusel on maale mõju (nt rohumaa väärtuse säilitamine või isegi 
suurendamine) ja et tegevus ei piirdu vaid sellise maa-ala keskkonnaseisundi jälgimisega, mille 
arengut põllumajandustootja tegevus ei mõjuta. 

6. selgitus. Ümberjaotamise mõju olenevalt põhitoetuskava rakendamise mudelist 

                                                      
3 Määrus (EL) 2017/2393, (ELT L 350, 29.12.2017). 

4 Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 32 lõike 2 punkti b alapunkt i. 
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Hispaania ametiasutused otsustasid põhitoetuskava piirkondadeks jaotamise mudeli kasuks 
mitmesuguste kriteeriumite põhjal tihedas koostöös piirkondlike ametiasutustega. Praegust 
põhitoetuskava piirkondadeks jaotamise mudelit hinnatakse ja võetakse arvesse aruteludel tulevase 
ÜPP üle.  
Kuigi summa, mis suure väärtusega toetusõiguste arvelt väikse väärtusega toetusõigustele üle kanti 
ja mida väljendatakse protsendina põhitoetuskava ülemmäärast, osutab, et Itaalias oli lähenemine 
edukam kui Hispaanias, ei saa nimetatud protsentide võrdlemisel teha järeldusi lähenemise eri mõju 
kohta kõigis liikmesriikides. Tegelikult pole liikmesriik, mille puhul see protsent on suurem, perioodi 
lõpus tingimata paremas olukorras. Oluline on võtta arvesse ka algolukorda, eelkõige võimalust 
edasiseks lähenemiseks. Kuigi ülekantud vahendite protsent põhitoetuskava ülemmääras on väiksem 
liikmesriigis, mille toetusõiguste väärtused on juba lähenemisperioodi alguses keskmisele lähedal, 
võivad selles liikmesriigis olla väärtused lõpuks ühtlasemad kui sellises liikmesriigis, mille ülekantud 
vahendite protsent on palju suurem.  
69. Põhitoetuskava toetuse keskmise taseme erinevusi selgitab osaliselt asjaolu, et liikmesriigid tegid 
erinevaid valikuid vahendite jaotamisel erinevatesse otsetoetuskavadesse. Põhitoetuskava 
rahastamispakett on võrdne nende vahendite summaga, mis on järel pärast vahendite jaotamist 
teistesse kavadesse.  
Põhitoetuskava toetused on tootmiskohustusega sidumata ja nende mõju põllumajandustootjate 
otsustele ning seega ka turu- ja konkurentsitingimustele on minimaalne. Euroopa Kontrollikoja 
hinnang tugineb teoreetilisele eeldusele, et eri liikmesriikide põllumajandustootjad on samasuguses 
olukorras. Selline võrreldav olukord ei tähendaks, et üksnes tootmistingimused on samasugused, vaid 
et ka maa hinnad, rendid ja muud tootmistegurid on kahes liikmesriigis samasugused. 
70. Põhitoetuskavaga tagatakse, et põllumajandustootjad saavad minimaalset toetust hektari kohta. 
Muud kavad, nagu ümberjaotav toetus, noorte põllumajandustootjate toetus, 
väikepõllumajandustootjate kava ja vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus, võimaldavad 
otsetoetusi suunata. Põhitoetuskava on pindalapõhine süsteem ja seetõttu on kogutoetus tavaliselt 
seda suurem, mida suurem on põllumajandusettevõte. Komisjoni analüüs näitab aga, et otsetoetused 
hektari kohta on seda väiksemad, mida suurem on põllumajandusettevõte, ning et toetus ühiku kohta 
on suurem väikeste põllumajandusettevõtete puhul, mille keskmine sissetulek töötaja kohta on 
väiksem. 

7. selgitus. Näiteid 2013. aasta reformi tulemusel toimunud ümberjaotamise kohta ilma 
muutusteta põllumajanduslikus tegevuses 
Euroopa Kontrollikoda toob näited põllumajandusettevõtete kohta, kus põllumajandustootja saadud 
toetus kasvas hüppeliselt, kuigi tema põllumajandustegevus ei muutunud üldse. 
Komisjon leiab, et toetuse kogusummat ei saa vaadata eraldi arvnäitajana, vaid seda tuleks hinnata, 
arvestades maa suurust ja toetust, mida muud põllumajandustootjad said võrreldavates olukordades 
enne ja pärast lähenemist. Lähenemise kontekstis võib konkreetsele põllumajandustootjale antud 
toetuse märkimisväärset suurenemist tõenäoliselt selgitada asjaoluga, et toetus, mida 
põllumajandustootja enne põhitoetuskava kehtestamist sai, oli tunduvalt väiksem kui keskmine, ja/või 
sellega, et hõlmatud pindala oli põhitoetuskava korral suurem kui ühtse otsemaksete kava korral. Nii 
väikse väärtusega toetusõiguste väärtuse suurendamine kui ka suurem hõlmatud pindala olid kava 
selged eesmärgid. 
Euroopa Kontrollikoja näiteid lähemalt uurides pole olukorrad nii äärmuslikud, kui need võivad 
esmapilgul tunduda.  
Näiteks Ühendkuningriigis Šotimaal, kus kehtestatakse 2019. taotlusaastal piirkondlikud 
kindlasummalised toetused, on maa-ala maksimaalne toetus 2019. taotlusaastal fikseeritud summa 
161 €/ha 1. piirkonnas (põllumaa ja püsirohumaa), 26,9 €/ha 2. piirkonnas (B-, C- ja D- kategooria 
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hooldamata karjamaa muudes kui vähem soodsates piirkondades ja vähem soodsates piirkondades) 
ning 8,7 €/ha 3. piirkonnas (A-kategooria hooldamata karjamaa vähem soodsas piirkonnas). 
Komisjon leiab, et nende pindalatoetuste puhul pole kehtestatud ebasobivaid tasemeid.  
Itaalia kohta esitatud näites on kõnealuse põllumajandustootja keskmine toetus umbes 225 €/ha, mis 
on veidi vähem kui põhitoetuskava toetusõiguse keskmine väärtus Itaalias 2015. taotlusaastal 
(228 €/ha). 
Seoses Saksamaaga tuleb selgitada, et selles liikmesriigis kehtestatakse 2019. aastaks riiklik 
kindlasummaline toetus. 
71. Otsetoetused saab eri tegurite alusel enam-vähem kapitaliseerida maa hinnas. Maa väärtust 
mõjutavad mitmesugused tegurid ja ÜPP toetused on neist vaid üks: põllumajanduskaupade hinnad 
ja põllumajanduse tootlikkus, linnastumissurve, maaturgu käsitlevad riiklikud eeskirjad, 
rendilepingute kestus, maamaksude erinevad suurused ... Swinnen et al. on öelnud, et „ÜPP toetused 
mõjutavad maa väärtust, aga see mõju erineb riigiti märkimisväärselt ja tundub teiste teguritega 
võrreldes suhteliselt tagasihoidlik, eriti seal, kus maa hinnad on kõrged“5. Liikmesriikides, kus 
põhitoetuskava rakendatakse ja kus toetusõigustega saab kergesti kaubelda ilma maata, on 
sissetulekutoetuse kapitaliseerimine maa hinnas väiksem. 
72. Põhitoetuskava võimaldab liikmesriikidel toetust suunata, jättes välja põllumajandustootjad, 
kellel pole erilist vajadust sissetulekutoetuse järele, või eristades põhitoetust. Toetust suunatakse veel 
muude kavade abil: ümberjaotav toetus, noorte põllumajandustootjate toetus, 
väikepõllumajandustootjate kava või vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus. Kui mõnes riigis 
suunatakse toetust märkimisväärselt, siis teistes liikmesriikides tehakse seda vähem. 
Aluslepingus on olemas seos põllumajanduse tootlikkuse suurendamise ja põllumajandusega tegeleva 
rahvastikuosa rahuldava elatustaseme tagamise vahel, eelkõige põllumajandusega tegelevate inimeste 
isikutulu suurendamise teel. Seega on asjakohane keskenduda põllumajanduslikust tegevusest 
saadavale sissetulekule, sest see on ÜPP jaoks peamise tähtsusega6. Põllumajandusliku majapidamise 
sissetuleku andmete kogumise kulud võivad olla suuremad kui sellest saadav kasu7. 
73. Komisjoni teatises toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta8 on tehtud ettepanek ÜPP uue 
rakendamismudeli kohta. 
Teatise eesmärk on suurendada subsidiaarsust, et võimaldada võtta eesmärkide ja sihtide 
saavutamisel paremini arvesse kohalikke tingimusi ja vajadusi. Komisjon tunnistab ka, et ÜPP 
eesmärk tagada elujõuline toidutööstus on oluline, ning ta on tellinud hindamise selgitamaks ÜPP 
meetmete mõju „elujõulisele toidutööstusele“.  
Mõjuhinnangus, mis on 2020. aasta järgset ühist põllumajanduspoliitikat käsitleva komisjoni 
ettepaneku alus, võetakse arvesse kõiki kättesaadavaid tõendeid rakendatud poliitika senise 
tulemuslikkuse kohta ning kasutatakse seda teavet konkreetsete tulevaste lahenduste analüüsimisel. 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

                                                      
5 Swinnen, J., Ciaian, P., Kancs, d'A. (2008). Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States under the Influence 
of Measures Applied under the Common Agricultural Policy. Final Report. Euroopa Poliitikauuringute Keskus. 

6 Vt komisjoni vastused (kokkuvõtte punkt V) Euroopa Kontrollikoja eriaruandele nr 1/2016: „Kas komisjoni süsteem tulemuslikkuse 
mõõtmiseks seoses põllumajandustootjate sissetulekuga on hästi kavandatud ja põhineb usaldusväärsetel andmetel?“ 

7 Vt komisjoni vastused (kokkuvõtte punkt VI.b) Euroopa Kontrollikoja eriaruandele nr 1/2016: „Kas komisjoni süsteem 
tulemuslikkuse mõõtmiseks seoses põllumajandustootjate sissetulekuga on hästi kavandatud ja põhineb usaldusväärsetel andmetel?“ 

8 COM(2017) 713 final. 
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74. Komisjoni esialgse ettepaneku eesmärk oli lihtsustada otsetoetuste süsteemi. Tegelikult sisaldas 
komisjoni esialgne ettepanek vähem võimalusi ja oli seega selgem. Kaasotsustamisprotsessi käigus 
lisati aga muid võimalusi, mis muutsid eeskirjad keerulisemaks. 
Põhitoetuskava võimaldab liikmesriikidel toetust suunata, jättes välja põllumajandustootjad, kellel 
pole erilist vajadust sissetulekutoetuse järele, või eristades põhitoetust. Toetust suunatakse veel 
muude kavade abil: ümberjaotav toetus, noorte põllumajandustootjate toetus, 
väikepõllumajandustootjate kava või vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus. Kui mõnes riigis 
suunatakse toetust märkimisväärselt, siis teistes liikmesriikides tehakse seda vähem.  
Määruse (EL) nr 1307/2013 kohaselt oli liikmesriikidel kolm võimalust riigisisese lähenemise 
rakendamiseks (kindel määr alates 2015. aastast, täielik lähenemine 2019. aastaks ja osalise 
lähenemise „tunneli meetod“). Seetõttu võivad rakendamise mõju ja tagajärjed liikmesriigiti erineda. 
Ka piirkondadeks jaotamisel oli märkimisväärne osa tegelikult saavutatud lähenemise tasemes. 
75. Kui Madalmaad ja Ühendkuningriik (Šotimaa) välja arvata, tehti komisjoni korraldatud 
vastavusauditite käigus sarnane tähelepanek. Vastavuse kontrolle alles tehakse. Finantsrisk ELi 
eelarvele, mis tuleneb põhitoetuskavaga seotud juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimise vigadest 
ning puudustest, kaetakse finantskorrektsioonidega, mida kohaldatakse, kuni võetakse asjakohaseid 
parandusmeetmeid, et tagada põhitoetuskava kulutuste seaduslikkus ja korrektsus. 

1. soovitus 
Komisjon nõustub selle soovitusega ning leiab, et ta juba rakendab seda suuniste andmisega, tehtud 
järelevalve ja vastavuse kontrollidega. Kui põhikontrollimehhanismide toimimises leitakse vigu ja 
puudusi, palub komisjon liikmesriikidel võtta parandusmeetmeid ning jälgib, kuidas liikmesriigid 
neid rakendavad.  
Lisaks annab komisjon liikmesriikidele suuniseid ja nõuandeid nende põhikontrollimehhanismide 
nõuetekohase rakendamise kohta. 
76. Nii nagu kõigi Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi kulutuste puhul, rakendatakse otsetoetusi 
komisjoni ja liikmesriikide koostöös toimuva eelarve täitmise põhimõtte kohaselt. Tagamaks 
põhitoetuskava nõuetekohane rakendamine, on liikmesriikide ülesanne teave ja dokumendid 
komisjonile nõuetekohaselt esitada, et täita määruses (EL) nr 1307/2013 sätestatud kohustusi. 
Komisjon esitas selged ja järjepidevad suunised ning tõlgendused, mis on üldise huvi korral kõigile 
liikmesriikidele CIRCABCs kättesaadavad. 
77. Komisjon leiab, et ta oli sätestanud nõuded sertifitseerimisasutustele. Audititöö, mida 
sertifitseerimisasutustelt 2016. eelarveaasta (2015. taotlusaasta) kohta oodatakse, on selgelt sätestatud 
2. ja 3. suunises.  

2. soovitus 
a) Komisjon lükkab selle soovituse tagasi, sest koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise 
põhimõtte kohaselt on põhitoetuskava õigusraamistiku ühetaoline tõlgendamine liikmesriikide 
ülesanne. Kõiki tõlgendusi ja asjakohast teavet jagatakse liikmesriikidega otsetoetuste komitees ning 
asjakohased dokumendid laaditakse üles CIRCABCsse, mis on samuti liikmesriikidele kättesaadav. 
Seetõttu leiab komisjon, et ta on võtnud asjakohaseid meetmeid teabe levitamiseks ja ühetaolise 
tõlgendamise tõhususe tagamiseks liikmesriikides, ning seega peab komisjon paremat 
maksimeerimist võimatuks.  
b) Komisjon on soovitusega nõus. Komisjon tunnistab, et on oluline edastada põhiteavet 
otsetoetuskavade rakendamise kohta. Praeguses etapis ei ole komisjonil siiski võimalik võtta endale 
konkreetseid kohustusi seoses 2020. aasta järgset perioodi käsitlevate seadusandlike ettepanekutega. 
Ühtlasi saab komisjon juba kehtivate õigusaktide kohaselt võtta mitmesuguseid ametlikke 
õigusmeetmeid. Mõned kehtivad sätted võimaldavad komisjonil peatada makseid, pidada edasisi 
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kuludeklaratsioone vastuvõetamatuks ja algatada vastavuse kontrolli. Süsteemsete ja suurte 
mittevastavusega seotud probleemide korral saab komisjon ühtlasi algatada rikkumismenetluse, mis 
valmistatakse vajaduse korral ette süsteemi EU Pilot toimikuga ja mille puhul on Euroopa Liidu 
Kohtul võimalus kehtestada karistus (põhisumma või karistusmakse), kui esimest otsust ei täideta. 
Otsus asjakohaste meetmete kohta sõltub üksikjuhtumite hindamisest ja kohaldatavast 
õigusraamistikust. 
c) Komisjon on soovitusega nõus. Komisjon leiab, et komisjoni ja sertifitseerimisasutuste ülesandeid 
käsitlevat soovitust on rakendatud, sest nõuded sertifitseerimisasutuste tööle seoses toetusõigustega 
(esimeste toetusõiguste jaotamise protsessi läbivaatamine ja toetusõiguste väärtuse arvutuste 
läbivaatamine toetusõiguste jaotamise esimesel aastal; samuti uute toetusõiguste jaotamise, 
toetusõiguste tühistamise, lähenemise jne läbivaatamine järgnevatel aastatel) on selgelt sätestatud 2. 
ja 3. suunises 2016. eelarveaastaks ning edaspidiseks. Rahvusvaheliselt tunnustatud auditistandardite 
kohaselt peaks sertifitseerimisasutustel olema võimalik tugineda oma kutsealasele otsustusele. 
Peamine raamistik on esitatud suunistes (st kontrollida tuleb menetlusi ja protsessis sisalduvaid 
kontrollimehhanisme, kasutades põhi- ja lisakontrollide loetelu jne) ning seejärel töötab 
sertifitseerimisasutus välja oma audititestid ja teeb neid toetusõiguste kohta.  
Komisjon kasutab võimalust selgitada, et kui liikmesriigi institutsiooniline ülesehitus ei võimalda 
sertifitseerimisasutustel toetusõiguste jaotamise ja arvutamise menetlusi auditeerida, tuleb teha 
vastavusaudit liikmesriigi asutuste (makse-, sertifitseerimis- või muud asutused, kes vastutavad 
toetusõiguste arvutamise eest) tööle, et hinnata, kas kohaldatavat õigusraamistikku ja asjakohaseid 
suuniseid rakendatakse. 
78. Komisjoni esialgse ettepaneku eesmärk oli lihtsustada otsetoetuste süsteemi. Tegelikult sisaldas 
komisjoni esialgne ettepanek vähem võimalusi ja oli seega selgem. Kaasotsustamisprotsessi käigus 
lisati aga muid võimalusi, mis muutsid eeskirjad keerulisemaks.  
79. Kui juhuslik kasum tekib tingimuste tõttu, mille põllumajandustootjad on kunstlikult tekitanud, 
et saada väga suure väärtusega toetusõigusi, peaksid liikmesriigid kohaldama kõrvalehoidmisklauslit, 
mis tähendab, et asjaomastele põllumajandustootjatele ei tohiks anda mingit eelist.  
Nende põllumajandustootjate puhul, kes saavad suure väärtusega toetusõigusi, kuna nad 
kontsentreerivad võrdlussumma väiksemale maa-alale, väheneb toetusõiguste väärtus riigisisese 
lähenemise tulemusel rohkem. 
 

Euroopa Kontrollikoja vastus 

Määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 60 sätestatud meetmetest kõrvalehoidmise klausel ja riigisisene 
ühtlustamine on juhusliku kasumi vähendamise mehhanismina vaid piiratud mõjuga. 

Nagu Euroopa Kohus on korduvalt sedastanud, nõuab kõrvalehoidmise klausli kohaldamine 
liikmesriikide poolt esiteks objektiivsete asjaolude kombinatsiooni, mille puhul vaatamata Euroopa 
Liidu eeskirjades sätestatud tingimustele ei ole nende eeskirjade eesmärki saavutatud, ning teiseks 
subjektiivset elementi, mis seisneb kavatsuses saada eelis, luues kunstlikult tingimused selle 
saamiseks. Kui maa üleandmisest teistele põllumajandustootjatele on saadud juhuslikku kasumit (vt 
2. selgitus), on liikmesriikidel äärmiselt raske tõendada, et maa üleandmisel oli taotleja ainus 
eesmärk saada eelis, mis on vastuolus põhitoetuskava eesmärkidega. 

2019. aastaks vähendab riigisisene ühtlustamine 2. selgituses osutatud põhitoetuskava 
toetusõiguste väärtust ligikaudu 25%, mis tähendab, et põllumajandustootjad saavad sel aastal 
endiselt 75% juhusliku kasumi summast. 
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80. Liikmesriikidele antud paindlikkus, nt negatiivse loetelu laiendamine ja/või aktiivse 
põllumajandustootja sätte kohaldamine kõigile taotlejatele, laseb neil kohandada sätet vastavalt oma 
eripäradele, kuid toob paratamatult kaasa erinevused rakendamises.  
Aktiivse põllumajandustootja klausli kohaldamise esimesel aastal tuli lõplikult kehtestada 
menetlused, millega kontrollida vastavust sellele klauslile. Kuigi liikmesriikidelt, kes jätkavad 
negatiivse loetelu kohaldamist, nõutakse ikka iga-aastaseid kontrolle, võib eeldada, et järgnevatel 
aastatel halduskoormus ühtlustub. 
82. Kui 2019. aastal esineb veel sissetulekutoetuse väga kõrgeid tasemeid, on neid võrreldes 2015. 
aasta tasemega siiski vähendatud. 
83. Põhitoetuskavaga tagatakse, et põllumajandustootjad saavad minimaalset toetust hektari kohta. 
Muud kavad, nagu ümberjaotav toetus, noorte põllumajandustootjate toetus, 
väikepõllumajandustootjate kava ja vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus, võimaldavad 
otsetoetusi suunata. Põhitoetuskava on pindalapõhine süsteem ja seetõttu on kogutoetus tavaliselt 
seda suurem, mida suurem on põllumajandusettevõte. Komisjoni analüüs näitab aga, et otsetoetused 
hektari kohta on seda väiksemad, mida suurem on põllumajandusettevõte, ning et toetus ühiku kohta 
on suurem väikeste põllumajandusettevõtete puhul, mille keskmine sissetulek töötaja kohta on 
väiksem. 
Konkreetsele põllumajandustootjale antud toetuse märkimisväärset suurenemist võib tõenäoliselt 
selgitada asjaoluga, et toetus, mida põllumajandustootja enne põhitoetuskava kehtestamist sai, oli 
tunduvalt väiksem kui keskmine, ja/või sellega, et hõlmatud pindala oli põhitoetuskava korral suurem 
kui ühtse otsemaksete kava korral. Nii väikse väärtusega toetusõiguste väärtuse suurendamine kui ka 
suurem hõlmatud pindala olid kava selged eesmärgid. 
84. Põhitoetuskava eesmärk on parandada põllumajandustootjate sissetulekute üldist olukorda. 
Põhitoetuskava toetus on pindalapõhine, tootmiskohustusega sidumata ja enamikus liikmesriikides 
seotud varasemate võrdlusandmetega. Selle puhul ei keskenduta iga põllumajandusettevõtte 
konkreetsetele asjaoludele, et vältida liigset halduskoormust.  
Kuna põhitoetuskava on tootmiskohustusega sidumata, tagab see põllumajandustootjate turule 
suunatuse ja väldib põllumajandustootjatele tootmisajendi loomist. 

3. soovitus 
Komisjon nõustub soovitusega osaliselt. 
Komisjoni 29. novembri 2017. aasta teatises toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta on 
pakutud välja uus ÜPP rakendamismudel, mille kohaselt peaks liit kehtestama poliitilised 
alusparameetrid (ÜPP eesmärgid, üldised sekkumisviisid, põhinõuded), liikmesriigid aga peaksid 
kandma suuremat vastutust ning andma põhjalikumalt aru, kuidas nad täidavad eesmärke ja 
saavutavad kokkulepitud sihid, mis tuleks esitada ja mida tuleks põhjendada ÜPP strateegiakavas.  
Mõjuhinnangus, mis on 2020. aasta järgset ühist põllumajanduspoliitikat käsitleva komisjoni 
ettepaneku alus, võetakse arvesse kõiki kättesaadavaid tõendeid rakendatud poliitika senise 
tulemuslikkuse kohta ning kasutatakse seda teavet konkreetsete tulevaste lahenduste analüüsimisel. 
Eelkõige analüüsib komisjon sissetulekutoetuse praegust jaotust ja suunamist 
põllumajandusettevõtete suuruse ja põllumajandustootmise viisi alusel, arvestades 
põllumajanduslikust tegevusest saadud tulu.  

Komisjon meenutab,9 et ÜPP täiendab põllumajandustootjate sissetulekut, toetades 
põllumajanduslikku tegevust (pindalapõhised toetused, mõned sektoripõhised toetused, 
                                                      
9 Vt komisjoni vastused (kokkuvõtte punktid I ja V) Euroopa Kontrollikoja eriaruandele nr 1/2016: „Kas komisjoni süsteem 
tulemuslikkuse mõõtmiseks seoses põllumajandustootjate sissetulekuga on hästi kavandatud ja põhineb usaldusväärsetel andmetel?“ 
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investeeringud, turumeetmed, põllumajanduspiirkondadega seotud keskkonnategevus). Seetõttu on 
seoses põhitoetuskavaga asjakohane keskenduda nimetatud põllumajanduslikust tegevusest 
tulenevale sissetulekule.  
Peale selle on komisjoni teatises ette nähtud suunatus „tegelikele põllumajandustootjatele“, mis 
tähendab keskendumist sellistele tootjatele, kes tegelevad elatise teenimiseks aktiivselt 
põllumajandusega. 
Otsetoetuste eesmärkide kahesus kajastab turutoodete ja avalike hüvede pakkumise seotust ning 
seega probleeme põllumajandustootjate pakutavate kõigi avalike hüvede nõuetekohase majandusliku 
hindamise korraldamisel. Sissetulekutoetuse asjakohasuse üldisel hindamisel võetakse aga arvesse 
muud tulu, mis on saadud mittepõllumajanduslikust tegevusest, aga mis põhineb põllumajanduslikel 
teguritel (nt maaturism). 
Kuna mõju hindamine on aga alles algfaasis, pole veel võimalik kindlaks teha, kas see hõlmab kõiki 
selles soovituses osutatud tegureid. 
Et mitte mõjutada eelnimetatud mõjuhinnangu tulemusi, ei saa komisjon praegu arvesse võtta 
soovitust ühendada kavandatavad meetmed juba algfaasis asjakohaste tegevuseesmärkide ja 
algväärtustega, mille alusel saaks toetuse tulemuslikkust hinnata. Seevastu võetakse kooskõlas 
komisjoni teatisega toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta arvesse seda, kuidas hinnata 
sekkumisviiside tulemuslikkust, sealhulgas vajaduse korral sissetulekutoetuse tulemuslikkust. 
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2015. aastal kehtestatud põhitoetuskava on ELi suurim 
põllumajandustootjate sissetulekutoetuse kava, mille 
iga-aastased kulud on ligikaudu 18 miljardit eurot. 
Kontrollikoja järelduse kohaselt liigutakse õige suunas, 
kuid kava mõju toetuse lihtsustamisele, suunamisele ja 
tasemete ühtlustamisele on piiratud. 
Komisjonile esitatakse mitu soovitust, mis käsitlevad 
põllumajandustootjate toetusõiguste korrigeerimist, 
makseasutuste põhikontrollimehhanisme, süsteeme teabe 
levitamiseks liikmesriikide vahel ja riiklike 
sertifitseerimisasutuste rolli.
Järgmiseks, pärast 2020. aastat algavaks perioodiks 
soovitab kontrollikoda komisjonil analüüsida kõigi 
põllumajandustootjate rühmade sissetulekuid mõjutavaid 
tegureid, nende vajadust sissetulekutoetuse järele ja 
põllumajandustootjate poolt pakutavate avalike hüvede 
väärtust. Kavandatavad põllumajandustootjate 
sissetulekutoetuse meetmed peaksid olema juba algfaasis 
seotud asjakohaste tegevuseesmärkide ja algväärtustega, 
mille alusel meetmete tulemuslikkust hinnata.

©Euroopa Liit, 2018

Euroopa Liidu autoriõiguste alla mittekuuluvate fotode või muu materjali kasutamiseks või reprodutseerimiseks 
tuleb taotleda luba otse autoriõiguste valdajalt. 
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