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CATS: Clearance Audit Trail System (tietokanta, johon on koottu Euroopan maatalousrahastojen maksuja koske-
via tietoja)

Eurostat: Euroopan unionin tilastotoimisto

YMP: Yhteinen maatalouspolitiikka

LYHENTEET
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SANASTO

Agenda 2000: Tämän uudistuksen myötä YMP rakentuu kahdelle pilarille, joita rahoitetaan unionin talousar-
viosta kahden Euroopan maatalousrahaston kautta. Ensimmäinen pilari (Euroopan maatalouden tukirahasto 
eli maataloustukirahasto) kattaa markkinatoimenpiteet ja tulotuen suoran tuen muodossa. Toisesta pilarista 
(Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto eli maaseuturahasto) osarahoitetaan maaseudun kehit-
tämistoimenpiteitä mm. seuraavilla aloilla: maatalouden ympäristötoimenpiteet, elintarvikkeiden laadun edis-
täminen, korkeammat tekniset standardit ja eläinten hyvinvointi.

EU:n laajentuminen: Euroopan unioni laajentuu uusien jäsenvaltioiden liittymisen kautta.

EU-15: Belgia, Tanska, Saksa, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali, 
Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Liittymisasiakirja: EU:n jäsenvaltioksi tulemisen ehdot ja edellytykset sisältävä asiakirja.

Maatalouden tuotannontekijätulo : Osoittaa maataloustoiminnan (sekä erottamattoman, muuhun kuin maa-
talouteen liittyvän toissijaisen toiminnan) nettoarvonlisäyksen tuotantokustannushintaan. Tuotannontekijätulo 
lasketaan vähentämällä välituotekäytön arvo, kiinteän pääoman kuluminen ja tuotantoverot maataloustuotos-
ten perushintaisesta arvosta ja lisäämällä (muiden) tuotantotukien arvo. Kotitaloudet saavat usein tuloa muista 
lähteistä (muu kuin maataloustoiminta, palkka, sosiaalietuudet ja omaisuustulo), joten maataloustulo ei ole 
välttämättä sama kuin maataloudessa toimivien kotitalouksien tosiasiallinen tulo.

Maatalouden yrittäjätulo: Maataloustoiminnasta saatu tulo, jolla korvataan omien tuotantotekijöiden (työ 
ja/tai yritys, oma pääoma ja omistuksessa oleva maa) käyttö. Yrittäjätulo vastaa tuotannontekijätuloa, josta on 
vähennetty pääoman lainaamiseen ja työvoiman palkkaamiseen liittyvät kulut. 

Terveystarkastus : Vuonna 2008 tehty arviointi vuonna 2003 toteutetusta YMP:n uudistuksesta. Tarkastuksen 
yhteydessä hyväksyttiin komission ehdotukset, joiden mukaan suorien tukien irrottamista tuotantomääristä 
jatketaan ja lisätään tilatukijärjestelmän joustavuutta, lisätään menosiirtoja maaseudun kehittämistä koskeville 
toimenpiteille, muutetaan interventiojärjestelmää, lisätään maitokiintiöitä ja muita alakohtaisia toimenpiteitä.

Tuotantomääristä riippumaton tuki: Suoran tuen maksut ovat riippumattomia maataloustuotannosta.

Uudet jäsenvaltiot: Bulgaria, Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Romania, Slo-
venia ja Slovakia.

Vuoden 2003 uudistus: YMP:n uudistus (”väliarviointi”), jonka avulla pyrittiin vähentämään hintatukea ja kor-
vaamaan vähennys suoralla tulotuella jatkamalla vuonna 1992 alkanutta prosessia (MacSharry-uudistus), joka 
oli saanut vahvistuksen vuonna 1999 (Agenda 2000 -uudistus). Vuoden 2003 uudistuksen myötä otettiin käyt-
töön tuotantomääristä riippumaton tuki ja täydentävät ehdot ja samalla vahvistettiin maaseudun kehittämisen 
tukemista.

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä: Siirtymäkauden yksinkertaistettu tulotukijärjestelmä uusien jäsen-
valtioiden viljelijöille.

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavat jäsenvaltiot : Uudet jäsenvaltiot, jotka ottivat omasta 
tahdostaan käyttöön EU-15-jäsenvaltioissa sovellettavien tukijärjestelmien sijaan yhtenäisen pinta-alatuen jär-
jestelmän. Nämä jäsenvaltiot ovat Bulgaria, Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Romania 
ja Slovakia.
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TIIVISTELMÄ

IV.
Tilatukea koskevassa kertomuksessaan1 tilintarkastus-
tuomioistuin pani merkille, että ”viljelijöitä” ja tuen 
maksamista edunsaajille, jotka joko eivät harjoita maa-
taloutta tai joiden maataloustoiminta on vähäistä, ei 
ollut määritelty riittävän hyvin. Yhtenäisen pinta-ala-
tuen järjestelmästä voitiin tämän tarkastuksen perus-
teella tehdä samat johtopäätökset. Lisäksi tietyissä 
jäsenvaltioissa yhtenäistä pinta-alatukea ( ja tulotukea) 
maksettiin lain mukaan myös julkisyhteisöille, jotka 
hallinnoivat valtion maata mutta eivät muutoin har-
joittaneet maataloutta.

V.
Jäsenvaltiot eivät yksilöineet tarkasti tukikelpoisia 
aloja ja tukea maksettiin käyttämättömien lohkojen 
tai muuhun kuin maataloustoimintaan käytetyn maan 
perusteella. Tämä vaikutti yksittäisille viljelijöille mak-
settuihin määriin ja heikensi tukimaksun ja tukikelpoi-
sen alan välistä yhteyttä.

VI.
Yhtenäisellä pinta-alatuella on lisätty asianomaisten 
jäsenvaltioiden viljelijöiden tuloja huomattavasti ja se 
on nykyään monien viljelijöiden nettotulojen pääasial-
linen lähde. Yhtenäisen pinta-alatuen jaon pääasialli-
sena perustana on viljelijöiden käytössä olevien viljely-
lohkojen pinta-ala. Jaossa ei oteta lainkaan huomioon 
maataloustoiminnan alueellisia ominaisuuksia eikä sitä, 
tuottavatko viljelijät panoksellaan julkishyödykkeitä. 
Lisäksi maatalousala on monissa uusissa jäsenvalti-
oissa rakenteeltaan kaksijakoinen (on suuria tiloja ja 
toisaalta suuri määrä pieniä perhetiloja). Rakenteen 
kaksijakoisuus ja järjestelmän pinta-alaperusteisuus 
johtavat yhdessä siihen, että tuet keskittyvät ennen 
kaikkea pienelle määrälle suuria edunsaajia, kun taas 
valtaosa viljelijöistä saa erittäin pieniä tukimääriä. 

1 Erityiskertomus nro 5/2011 ”Miten tilatukijärjestelmän varainhoitoa 
voitaisiin parantaa?” (http.//eca.europa.eu).

I.
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on uusien jäsen-
valtioiden vil jel i jöil le tarkoitettu yksinkertaistettu 
tulotukijärjestelmä. Järjestelmä on otettu käyttöön 
Bulgariassa, Tšekin tasavallassa, Virossa, Kyproksessa, 
Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Puolassa, Romaniassa 
ja Slovakiassa. Järjestelmän avulla jäsenvaltioiden 
viranomaiset pystyvät maksamaan viljelijöille suoraa 
tukea siihen saakka, kunnes asianomaiset jäsenvaltiot 
siirtyvät tukijärjestelmään, jota on tarkoitus soveltaa 
koko EU:ssa 1. tammikuuta 2014 alkaen. Varainhoito-
vuonna 2011 yhtenäistä pinta-alatukea maksettiin noin 
5 miljardia euroa.

II.
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä viljelijöillä ei 
ole minkäänlaista velvoitetta tuottaa tai käyttää tuo-
tantotekijöitä. Heidän on kuitenkin pidettävä maansa 
maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa 
ja noudatettava ympäristöön, elintarviketurvallisuu-
teen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä 
perusstandardeja. 

III.
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän täytäntöönpa-
noa koskeva tilintarkastustuomioistuimen tarkastus 
kohdistui seuraaviin osa-alueisiin: 

 — järjestelmän keskeisten osa-alueiden täytäntöön-
pano, joka käsittää myös edunsaajien ja tukikel-
poisen maan määrittelyn

 — järjestelmän vaikutus viljelijöiden tulotukitavoit-
teen saavuttamiseen uusissa jäsenvaltioissa 

 — kaikille EU:n jäsenvaltioille yhteiseen uuteen suo-
rien tukien järjestelmään siirtymisen valmistelu.
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VII.
Jäsenvaltiot eivät voi eriyttää yhtenäisen pinta-alatuen 
maksuja alueiden maatalouspotentiaalin tai ympäris-
tökriteerien mukaan. Vuodesta 2010 alkaen jäsenval-
tiot ovat kuitenkin voineet käyttää osan kansallisista 
yhtenäisen pinta-alatuen määrärahoista erityistukeen 
taloudellisesti haavoittuvien tai ympäristöllisesti herk-
kien alueiden viljelijöille tai taloudellisesti haavoittu-
ville maataloustoiminnan tyypeille. On tosin vielä liian 
aikaista arvioida, miten tämä on vaikuttanut yhtenäisen 
pinta-alatuen jakoon. 

VIII.
Suorien tukien taso jäsenvaltoissa vahvistettiin siten, 
että se kannustaisi maatalousalan tarvittavaan uudel-
leenjärjestelyyn ja että asianomaisissa maaseutu-
yhteisöissä vältettäisi in huomattavien tuloerojen 
ja sosiaalisten vääristymien syntyminen. Yhtenäistä 
pinta-alatukea soveltavien jäsenvaltioiden maatalous-
ekonomian jatkuvat rakenteelliset heikkoudet voivat 
kuitenkin vaikuttaa suorien tukien vaikuttavuuteen ja 
tehokkuuteen pitkällä aikavälillä. Komissio ei ole tähän 
mennessä analysoinut, miten yhtenäinen pinta-alatuki 
on vaikuttanut maatalousalan uudelleenjärjestelyyn.

IX.
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vaikuttavuus 
viljelijöiden tulotukena vähenee, jos tuki ”aktivoidaan” 
maan hintaan tai vuokraan. Komissio ei ole vielä analy-
soinut kyseisiä vaikutuksia tarkastuskäynnin kohteina 
olleissa jäsenvaltioissa, mutta on olemassa näyttöä 
siitä, että yhtenäisen pinta-alatuen sekä maan hinnan 
ja maan vuokrien nousukehityksen välillä on yhteys.

X.
Useimmat yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää sovel-
tavat jäsenvaltiot eivät ole vielä valmistautuneet otta-
maan käyttöön yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää 
seuraavaa tukioikeuksiin perustuvaa järjestelmää. EU-
15-jäsenvaltioissa vuonna 2005 käyttöönotetusta tila-
tukijärjestelmästä saadut kokemukset osoittavat, että 
tällaisen järjestelmän täytäntöönpanon seurauksena 
tuet maksettiin viljelijöille huomattavalla viipeellä.

XI.
Tilintarkastustuomioistuin antaa seuraavat suositukset:

 — Viljelijöiden tulotuki olisi osoitettava aktiiviselle 
viljelijälle, jonka harjoittama maataloustoiminta 
on konkreettista ja säännöllistä. Erityisesti valtion 
maita hallinnoivat julkisyhteisöt, jotka eivät muu-
toin harjoita maataloustoimintaa, olisi suljettava 
yhtenäisen pinta-alatuen ulkopuolelle.

 — Maa-alan tuk ikelpoisuus olisi  määritettävä sel -
keästi  ja sen ol is i  rajoituttava lohkoihin,  joi l la 
edellytetään konkreettista ja säännöllistä maata-
loustoimintaa hyvän maatalouden ja ympäristön 
vaatimusta koskevien standardien mukaisesti. Tu-
kioikeuksiin perustuvan järjestelmän käyttöönoton 
myötä tukioikeuksia olisi myönnettävä ainoastaan 
tällaisille lohkoille. 

 — Tukea olisi pyrittävä jakamaan tasapuolisemmin 
viljelijöiden kesken asettamalla rajat suuremmille 
yksittäisille tukimaksuille tai ottamalla huomioon 
tilojen erityisolosuhteet eri alueilla.

 — Komission olisi analysoitava, missä määrin suorien 
tukien vaikuttavuus ja tehokkuus kärsii rakenteel-
lisista heikkouksista ja maan hinnoista. Komission 
olisi analyysinsä pohjalta harkittava maatalousalan 
uudelleenjärjestelyyn ja kilpailukyvyn lisäämiseen 
tähtääviä täydentäviä toimenpiteitä. 

 — Komission olisi tuettava jäsenvaltioita aktiivisesti 
ja seurattava tarkemmin, miten jäsenvaltiot val-
mistautuvat tulevan tuk ioikeuksiin perustuvan 
järjestelmän käyttöönottoon. Erityisesti sen oli-
si autettava jäsenvaltioita yksilöimään kansalli-
sia viranomaisia ja viljelijöitä koskevat keskeiset 
vaatimukset.  
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JOHDANTO

TAUSTAA

1. Kun Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, 
Slovenia ja Slovakia liittyivät Euroopan unioniin (EU) 1. toukokuuta 2004, 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) keskiössä olivat viljelijöille makset-
tavat tuotantosidonnaiset suorat tuet, jotka perustuivat vil jelymaan 
pinta-alaan ja eläinten (nautaeläinten, lampaiden ja vuohien) määrään. 
Vuonna 2002 neuvosto oli päättänyt, että kyseiset suorat tuet olisivat 
uusien jäsenvaltioiden viljelijöiden saatavilla. Silloin EU:n jäsenvaltioissa 
(EU-15) voimassa olleiden periaatteiden mukaisesti neuvosto vahvisti 
kullekin uudelle jäsenvaltiolle talousarvion enimmäismäärän eli suoriin 
tukiin mahdollisesti käytettävän EU:n talousarviorahoituksen vuotuisen 
enimmäismäärän. Neuvosto päätti myös, että suoria tukia lisättäisiin as-
teittain vuoteen 2013 asti, jotta ne vastaisivat EU-15-maille myönnettyä 
tukitasoa.

2. Maatalousala kuitenkin erosi useimmissa uusissa jäsenvaltioissa raken-
teeltaan huomattavasti EU-15-jäsenvaltioiden maatalousalasta. Rakenne 
oli kaksijakoinen: yhtäältä oli suuria tiloja ja toisaalta suuri määrä pieniä 
perhetiloja. Alan tuottavuus oli yleisesti ottaen alhainen. Lisäksi suurim-
malla osalla kansallisista viranomaisista ei ollut kokemusta viljelijöille 
tarkoitettujen suorien tukien hallinnoinnista.

3. Euroopan unioniin vuonna 2004 liittyneille jäsenvaltioille tarjottiin tämän 
vuoksi liittymisasiakirjassa tuotantosidonnaisten suorien tukien vaihtoeh-
tona mahdollisuutta panna siirtymäkaudella täytäntöön yksinkertaistettu 
tulotukijärjestelmä eli yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä. Asiakirjassa 
määrätään, että komissio päättää neuvoston kansalliselle talousarviol-
le vahvistaman enimmäismäärän rajoissa kullekin uudelle jäsenvaltiolle 
myönnettävistä määrärahoista, joilla katetaan yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmästä aiheutuvat menot. Tätä samaa vaihtoehtoa tarjottiin myös 
Bulgarialle ja Romanialle niiden liittyessä Euroopan unioniin vuonna 2007.
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2 Tämä tarkoittaa, että 
viljelijöille maksettavien 
tukien ehtona on, että he 
noudattavat lakisääteisinä 
hoitovaatimuksina tunnettuja 
ympäristöön, elintarvikkeiden 
turvallisuuteen, eläinten 
terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyviä perusstandardeja 
tiloillaan ja pitävät maansa 
maatalouden ja ympäristön 
kannalta hyvässä kunnossa.

3 Neuvoston päätös 
2004/281/EY, tehty 
22 päivänä maaliskuuta 
2004, Tšekin tasavallan, 
Viron tasavallan, Kyproksen 
tasavallan, Latvian tasavallan, 
Liettuan tasavallan, Unkarin 
tasavallan, Maltan tasavallan, 
Puolan tasavallan, Slovenian 
tasavallan ja Slovakian 
tasavallan liittymisehtoja 
ja niiden sopimusten 
mukautuksia, joihin Euroopan 
unioni perustuu, koskevan 
asiakirjan mukauttamisesta 
yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksen vuoksi 
(EUVL L 93, 30.3.2004, s. 1).

4 KOM(2011) 625, 
lopullinen/2, 19. lokakuuta 
2011. Ehdotus asetukseksi 
yhteisen maatalouspolitiikan 
tukijärjestelmissä viljelijöille 
myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä.

4. Neuvosto hyväksyi EU:n laajentuessa YMP:n vuoden 2003 uudistuksen. 
Tämän uudistuksen yhteydessä

a) otettiin käyttöön tilatukijärjestelmä, joka korvasi suurimman osan 
suorista tuista ja jossa tukea ei ollut sidottu tuotantovelvoitteeseen

b) asetettiin suorien tukien koko määrän maksamisen ehdoksi, että 
viljelijät noudattavat ”täydentäviä ehtoja” koskevia velvoitteita2

c) otet t i in  k äyt töön pak ol l inen mek anismi ,  jonk a  avul la  k a ik-
k ia yl i  5 000 euron suoria tuk ia vähennetään kalenter ivuosit-
tain ja tilakohtaisesti tietyllä kiinteällä prosenttiosuudella (”tuen 
mukauttaminen”). 

5. Neuvosto päätti vuonna 2004, että vuoden 2003 uudistuksen yhteydes-
sä hyväksyttyjä periaatteita sovellettaisiin uusiin jäsenvaltioihin ”tuen 
mukauttamista” lukuun ottamatta (ainakin siihen saakka, kunnes uusiin 
jäsenvaltioihin sovellettavien suorien tukien taso vastaisi EU-15-jäsen-
valtioiden tukitasoa). Vaihtoehtona oli kuitenkin edelleen yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmän täytäntöönpano3.

6. Vuonna 2004 ainoastaan Malta ja Slovenia valitsivat silloin voimassa ollei-
den suoria tukia koskevien säännösten täytäntöönpanon ja myöhemmin 
vuonna 2007 tilatukijärjestelmän, joka oli tullut EU-15-jäsenvaltioissa voi-
maan vuonna 2005. Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, 
Puola ja Slovakia sekä vuonna 2007 Bulgaria ja Romania päättivät panna 
täytäntöön yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän. 

7. Täten yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä miellettiin alusta alkaen jär-
jestelmäksi, jota noudatetaan siirryttäessä koko EU:ssa sovellettavaan 
suorien tukien järjestelmään (vuodesta 2005 alkaen tilatukijärjestelmä). 
Alun perin siirtymäkauden oli määrä loppua viimeistään vuonna 2009. 
Vuonna 2008 toteutetun YMP:n ”terveystarkastuksen” yhteydessä neuvos-
to kuitenkin pidensi tätä kautta vuoden 2013 loppuun saakka. Niin ollen 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä korvataan suorien tukien järjestel-
mällä, joka on parhaillaan neuvoteltavana Euroopan parlamentissa ja 
neuvostossa. Järjestelmä hyväksytään osana uutta, vuodesta 2014 alkaen 
sovellettavaa YMP:aa4.
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YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN JÄRJESTELMÄN 
KESKEISET OSA-ALUEET

8. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on viljelijöille tarkoitettu yksinker-
taistettu tulotukijärjestelmä, joka perustuu heidän käytössään olevaan 
tukikelpoiseen alaan5. Tuki koostuu kussakin jäsenvaltiossa tukikelpoises-
ta hehtaaria kohti lasketusta vuotuisesta määrästä. Viljelijät toimittavat 
toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle joka vuosi ilmoituksen, joka 
kattaa kaikki maatalouslohkot. Viljelijöitä ei velvoiteta tuottamaan tai 
hyödyntämään tuotannontekijöitä, mutta heidän on pidettävä lohkonsa 
maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa6.

9. Vuotuinen hehtaarikohtainen tuki lasketaan kussakin jäsenvaltiossa jaka-
malla vuotuiset määrärahat kunkin uuden jäsenvaltion maatalousmaalla. 
Jos tuen määrä ylittää jonakin vuonna vuotuisen kokonaismäärärahan, 
kansallisen hehtaarikohtaisen tuen määrää on vähennettävä vastaavas-
ti soveltamalla vähennyskerrointa. Täten varmistetaan, että tuki ei ylitä 
liittymisasiakirjoissa hyväksyttyjä kansallisia määrärahoja.

10.  Vuonna 2004 Euroopan unioniin l i ittyneiden jäsenvaltioiden osalta 
maatalousmaa määritellään siksi osaksi ”käytössä olevaa maatalous-
maata”, joka oli hyvässä viljelykunnossa 30. kesäkuuta 20037. Kyseisen 
päivämäärän vahvistaminen sulki yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
ulkopuolelle maan, joka ei ollut kyseisenä ajankohtana käytössä. Näin 
kävi siitäkin huolimatta, että kyseinen maa otettiin uudestaan viljelyyn 
seuraavina vuosina. Tällaista aikarajaa ei kuitenkaan asetettu Bulgariassa 
ja Romaniassa. Tästä seurasi, että viljelijät voivat hyötyä yhtenäisestä 
pinta-alatuesta sellaisen aiemmin hylätyn maan osalta, jota alettiin vil-
jellä uudestaan sen jälkeen, kun kyseiset jäsenvaltiot liittyivät Euroopan 
unioniin. 

11.  ”Käytössä oleva maatalousmaa” on Eurostatin soveltama tilastotieteelli-
nen käsite8. Sillä tarkoitetaan pellon, pysyvien laidunten, monivuotisten 
kasvien ja puutarhaviljelmien kokonaispinta-alaa. 

12.  Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää ja tilatukijärjestelmää vertaillaan 
toisiinsa liitteessä I.

5 Neuvoston asetus 
(EY) N:o 73/2009, 
annettu 19 päivänä 
tammikuuta 2009, yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista 
yhteisistä säännöistä 
ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä 
asetusten (EY) N:o 1290/2005, 
(EY) N:o 247/2006, 
(EY) N:o 378/2007 
muuttamisesta ja asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 
kumoamisesta (EUVL L 30, 
31.1.2009, s. 16), 1 artiklan 
c alakohta ja 124 artiklan 
2 kohta.

6 Asetus (EY) N:o 73/2009, 
124 artiklan 4 kohta.

7 Asetus (EY) N:o 73/2009, 
124 artiklan 1 kohta.

8 Tämä käsite 
määritellään maatilojen 
rakennetutkimuksista 
30 päivänä marraskuuta 
2009 annetussa 
komission asetuksessa 
(EY) N:o 1200/2009 
(EUVL L 329, 15.12.2009, s. 1). 
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TÄYDENTÄVIEN KANSALLISTEN SUORIEN TUKIEN 
MYÖNTÄMISEN MAHDOLLISUUS

13.  Tietyt jäsenvaltiot olivat jo ennen liittymistään Euroopan unioniin myön-
täneet viljelijöilleen suoria tukia, jotka eivät olisi olleet EU:n yhteisten 
markkinoiden periaatteiden mukaisia. Jotta viljelijöiden saaman tuen 
taso ei olisi mahdollisesti alentunut sen jälkeen, kun heidän maansa liittyi 
Euroopan unioniin, asianomaiset jäsenvaltiot voivat myöntää kansalli-
sesta talousarviostaan täydentäviä suoria tukia yhtenäisen pinta-alatuen 
lisäksi. Tarkoituksena oli korvata EU:n suorien tukien asteittainen käyt-
töönotto9. Komissiolta on saatava tuelle hyväksyntä ja viljelijöille mah-
dollisesti myönnettävä suorien tukien kokonaismäärä ei saa ylittää sitä 
suoran tuen määrää, johon heillä olisi oikeus EU-15-maana. Täydentävät 
kansalliset suorat tuet lakkautetaan asteittain ja samanaikaisesti yhte -
näistä pinta-alatukea lisätään vuosittain.

9 Asetus (EY) N:o 73/2009, 
132 artikla.
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14.  Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut yhtenäisen pinta-alatuen täy-
täntöönpanon varainhoitovuodesta 2005 alkaen vuotuista tarkastuslau-
sumaa (Declaration of Assurance; DAS) koskevien tarkastusten yhteydessä. 
Kyseiset tarkastukset koskivat kuitenkin ainoastaan maksujen laillisuutta 
ja sääntöjenmukaisuutta ja valvontajärjestelmien toimivuutta. Tilintarkas-
tustuomioistuin on julkaissut näiden tarkastusten tulokset vastaavissa 
vuotuisissa kertomuksissaan. 

15.  Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on toiseksi laajin Euroopan maa-
talouden tukirahaston (maataloustukirahaston) rahoittama järjestelmä 
ja viljelijöiden tulotuen pääasiallinen lähde uusissa jäsenvaltioissa. Vuo-
tuiset menot ovat kasvaneet vuosien saatossa: varainhoitovuonna 2005 
ne olivat 1,4 miljardia euroa ja vuonna 2011 noin 5 miljardia euroa. Tuen 
määrän on suunniteltu olevan jopa noin 7,5 miljardia euroa varainhoi-
tovuoteen 2014 mennessä.

16.  Tarkastus toimitettiin vuonna 2011. Se käsitti tarkastuskäynnit Euroopan 
komissioon ja niihin viiteen jäsenvaltioon, jotka olivat ottaneet yhtenäi-
sen pinta-alatuen järjestelmän käyttöön joko vuonna 2004 (Unkari, Puola 
ja Slovakia) tai vuonna 2007 (Bulgaria ja Romania). Lisäksi analysoitiin 
asiakirjoja ja käytiin läpi selvityksiä ja arviointeja. Tarkastuskäynnin koh-
teena olleet jäsenvaltiot maksoivat vuonna 2011 noin 4 miljardia euroa 
yhtenäistä pinta-alatukea. Määrä vastaa noin 80:aa prosenttia järjestel-
män kokonaismenoista kyseisenä varainhoitovuonna10.

17.  Tässä kertomuksessa käsitellään seuraavia osa-alueita: 

 — järjestelmän keskeisten osa-alueiden täytäntöönpano, joka käsittää 
myös edunsaajien määrittelyn ja tukikelpoisen maan määrittelyn

 — järjestelmän vaikutus viljelijöiden tulotukitavoitteen saavuttami-
seen uusissa jäsenvaltioissa 

 — kaikille EU:n jäsenvaltioille yhteiseen uuteen suorien tukien järjes-
telmään siirtymisen valmistelu.

10 Ks. liite II.

TARKASTUKSEN SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA 
LÄHESTYMISTAPA
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TUKI EDUNSAAJILLE, JOIDEN MAATALOUSTOIMINTA 
OLI VAIN VÄHÄISTÄ

18.  Kuten edellä mainittiin, yhtenäisen pinta-alatuen on määrä olla viljelijöille 
myönnettävää tulotukea11. Tuki on suunniteltu YMP:n yleistavoitteiden 
mukaisesti: tarkoituksena on ”lisätä maatalouden tuottavuutta” ja ”taata 
näin maatalousväestölle kohtuullinen elintaso erityisesti lisäämällä maa-
taloudessa työskentelevien henkeä kohti laskettuja tuloja”12. 

”VILJELIJÄN” JA ”MAATALOUSTOIMINNAN” MÄÄRITELMÄ

19.  Asetuksen mukaisesti13 viljelijä määritellään henkilöksi tai henkilöiden 
ryhmäksi, joka harjoittaa ”maataloustoimintaa”. ”Maataloustoiminnalla” 
tarkoitetaan ”maataloustuotteiden tuotantoa, kasvatusta tai viljelyä, myös 
sadonkorjuuta, lypsämistä ja tuotantoeläinten kasvatusta ja pitoa, tai 
maan pitämistä viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa”. 

20.  Tilintarkastustuomioistuin on jo aiemmin pannut merkille, että määritel-
mä, jonka mukaan ”viljelijä” on henkilö tai yksikkö, jolla on käytössään tu-
kikelpoista maata ja joka harjoittaa ”maataloustoimintaa”, ei ole riittävän 
tarkka14. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että Unkari ja Romania olivat 
selkeyttäneet kyseisiä määritelmiä edelleen kansallisessa lainsäädännös-
sään. Unkari oli päättänyt, että yhtenäistä pinta-alatukea olisi maksettava 
ainoastaan maan käyttäjille. Romanian kansallisissa säännöksissä yhtenäi-
sen pinta-alatuen piiriin eivät selkeästi kuulu henkilöt, jotka ainoastaan 
antavat luvan käyttää maata tai jotka vuokraavat maan jollekin toiselle 
taholle. Käytännössä asia kuitenkin tarkastetaan harvoin ja tilintarkas-
tustuomioistuin havaitsi, että molemmissa jäsenvaltioissa yhtenäistä 
pinta-alatukea oli maksettu maanomistajille, jotka eivät harjoittaneet 
maataloustoimintaa kyseisellä alalla, kun taas maata tosiasiallisesti käyt-
tävien viljelijöiden ei ollut mahdollista saada yhtenäistä pinta-alatukea.

11 Asetus (EY) N:o 73/2009, 
1 artiklan c alakohta.

12 Euroopan unionin 
toiminnasta tehty sopimus, 
39 artikla:

”1. Yhteisen 
maatalouspolitiikan 
tavoitteena on:  
a) lisätä maatalouden 
tuottavuutta edistämällä 
teknistä kehitystä sekä 
varmistamalla, että 
maataloustuotantoa 
kehitetään järkiperäisesti 
ja että tuotannontekijöitä, 
varsinkin työvoimaa, 
hyödynnetään parhaalla 
mahdollisella tavalla;  
b) taata näin 
maatalousväestölle 
kohtuullinen elintaso 
erityisesti lisäämällä 
maataloudessa 
työskentelevien henkeä kohti 
laskettuja tuloja;  
c) vakauttaa markkinat; 
d) varmistaa tarvikkeiden 
saatavuus; 
e) taata kohtuulliset 
kuluttajahinnat.

2. Yhteistä 
maatalouspolitiikkaa ja sen 
mahdollisia erityismenetelmiä 
suunniteltaessa otetaan 
huomioon: 
a) maatalouselinkeinon 
erityisluonne, joka 
johtuu maatalouden 
yhteiskunnallisesta 
rakenteesta sekä eri 
maatalousalueiden välisistä 
rakenteellisista eroista ja 
luonnonolojen eroista; 
b) tarve toteuttaa aiheelliset 
mukautukset asteittain; 
c) se, että maatalous on 
jäsenvaltioissa tuotannonala, 
joka liittyy läheisesti talouteen 
kokonaisuudessaan.” 

13 Asetus (EY) N:o 73/2009, 
2 artikla.

14 Erityiskertomus nro 5/2011. 

HUOMAUTUKSET
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21.  Samoin kuin tilatukijärjestelmän tapauksessa, tilintarkastustuomioistuin 
yksilöi myös yhtenäisen pinta-alatuen edunsaajia, joiden maataloustoi-
minta oli vähäistä. Näissä tapauksissa tukea saivat esimerkiksi kiinteistö-
alan yritykset, lentokentät (Puola ja Romania), metsäyhtiöt, metsästysseu-
rat, kalastuskerhot tai hiihtoseurat (Unkari, Puola ja Slovakia). Komissiolla 
ja tarkastuskäynnin kohteina olleilla jäsenvaltioilla ei ole tarkkoja tietoja 
näiden tapausten täsmällisestä lukumäärästä eikä myöskään niiden talou-
dellisesta vaikutuksesta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi esimerkiksi, 
että hakuvuonna 2010 Puolassa 1 345 metsästysseuraa oli saanut lailli -
sesti yhtenäistä pinta-alatukea 2,54 miljoonaa euroa 19 000 hehtaarilta 
maatalousmaata. Vastaavasti Unkarissa 337 metsästysseuraa sai yhtenäis-
tä pinta-alatukea yli miljoona euroa 7 000 hehtaarilta maatalousmaata. 

22.  Tilintarkastustuomioistuin myös havaitsi tarkastuskäynnin kohteina olleis-
sa jäsenvaltioissa yhtenäisen pinta-alatuen erityisen edunsaajaryhmän, 
johon kuului valtion omistamaa maata asianomaisen lainsäädännön mu-
kaisesti hallinnoivia julkisyhteisöjä. Nämä yhteisöt eivät joko harjoittaneet 
lainkaan maataloustoimintaa tai niiden harjoittama maataloustoiminta 
oli ainoastaan vähäistä. Kyseisissä tapauksissa yhtenäisellä pinta-alatuella 
rahoitetaan ensisijaisesti asianomaisille yhteisöille kuuluvia julkisia teh-
täviä eikä niinkään anneta viljelijöille tulotukea.

23.  YMP:n vuonna 2008 toteutetun terveystarkastuksen yhteydessä jäsenval-
tioiden sallittiin määrittää kriteerit, joiden perusteella edellä mainitun 
kaltaiset yhtenäisen pinta-alatuen edunsaajat suljetaan tuen ulkopuo-
lelle. Tähän mennessä yksikään tarkastuskäynnin kohteena olleista jä-
senvaltioista ei ole kuitenkaan hyödyntänyt tätä vaihtoehtoa. Näin ollen 
tilanne on edelleen sama.

MUUHUN KUIN MAATALOUSTOIMINTAAN KÄYTETTY MAA

24.  Tilatukijärjestelmään sovellettavien säännösten mukaan tukea ei saa 
antaa maa-alalle, joka ei ole pääasiassa maatalouskäytössä15. Tällaisia 
säännöksiä ei ole yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän osalta olemassa. 
Unkarissa viranomaiset antoivat yhtenäistä pinta-alatukea valtion omis-
tamalle pysyvälle laitumelle, jota käytettiin sotilaskoulutukseen. Kan-
salliset viranomaiset eivät pystyneet selvittämään, käytettiinkö maata 
yksinomaan koulutukseen vai edes osittain maatalouteen (lampaiden 
laiduntamiseen). Tilintarkastustuomioistuin arvioi, että vuonna 2010 oli 
maksettu 4,25 miljoonaa euroa 25 000 hehtaarista sotilaskäyttöön tar-
koitettua maata16. 

15 Asetus (EY) N:o 73/2009, 
34 artikla.

16 Kansallisella 
maksajavirastolla ei ollut 
tarkkoja tietoja siitä, kuinka 
laajalle sotilaskäyttöön 
tarkoitetulle alueelle 
yhtenäistä pinta-alatukea oli 
maksettu.
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LAATIKKO 1

VALTION ELIMET SAIVAT YHTENÄISTÄ PINTA-ALATUKEA PELKÄSTÄ KANSALLISEN 
LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN JULKISTEN TEHTÄVIEN HOIDOSTA

Puolassa, Romaniassa, Slovakiassa ja Unkarissa valtio omistaa laajoja maatalousmaa-alueita. Esimerkiksi Puolas-
sa maatalousomaisuuden virasto, joka hallinnoi noin kahta miljoonaa valtiokonttorille kuuluvaa hehtaaria, on 
suurin maatalousmaan yksittäinen hallinnoija. Hallintoviranomaiset eivät itse viljele maata vaan vuokraavat sen 
viljelijöille, jotka yleensä ovat oikeutettuja hakemaan yhtenäistä pinta-alatukea viljelemilleen lohkoille. Kyseisillä 
jäsenvaltioilla ei ollut yhdenmukaista toimintalinjaa asianomaisten yhteisöjen osalta: Slovakiassa ja Romaniassa 
maatalousomaisuuden viraston piiritoimistot eivät saa yhtenäistä pinta-alatukea, kun taas Puolassa ne saavat 
vuosittain noin miljoona euroa yhtenäistä pinta-alatukea maalle, jolle ne eivät ole löytäneet vuokraajaa. Pii -
ritoimistot olivat antaneet maan kunnossapidon palveluntarjoajien tehtäväksi. Tarkoituksena oli säilyttää sen 
maatalousarvo paljon vuotuista yhtenäistä pinta-alatukea alhaisemmin hehtaarikohtaisin kuluin. Tämä tosin on 
tehtävä, josta viranomaisten on huolehdittava joka tapauksessa, sillä kansallinen lainsäädäntö velvoittaa heitä 
säilyttämään julkisen omaisuuden arvon. 

Unkarissa valtio on suurin yksittäinen yhtenäisen pinta-alatuen edunsaaja17. Tukea maksetaan esimerkiksi valtion 
talousarviosta rahoitettaville kansallispuistoille; ensisijaisena tarkoituksena on säilyttää luonnonvarat. Muita insti-
tutionaalisia maankäyttäjiä, joiden päätavoitteena ei ole viljely, ovat mm. vesihuoltoyhtiöt ja kunnat. Kansallisilla 
viranomaisilla ei ole minkäänlaista yleiskäsitystä siitä, missä määrin tukea ohjautuu kyseisenlaisille yhteisöille. 
Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin arvioi, että kansalliset viranomaiset maksoivat vuonna 2010 yhtenäistä 
pinta-alatukea noin 50 miljoonaa euroa arviolta 300 000 hehtaarista. 

Romaniassa kuntien omistuksessa on noin 1,6 miljoonaa hehtaaria maatalousmaata, josta noin 1,5 miljoonaa 
hehtaaria on laidunta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vuonna 2010 yli 1 000 kuntaa ja paikallista viran-
omaista oli saanut 23,5 miljoonaa euroa yhtenäistä pinta-alatukea noin 340 000 hehtaarilta julkisessa omistuk-
sessa olevaa maata. Maa on yleensä paikallisten viljelijöiden yhteiskäytössä esimerkiksi karjan laiduntamista tai 
nurmisadon korjaamista varten eivätkä julkiset omistajat yleensä harjoita sillä maataloustoimintaa. Romaniassa 
viranomaiset toteuttivat hiljattain toimenpiteitä suunnatakseen tuen paremmin viljelijöille. Nämä toimenpiteet 
ovat kuitenkin ainoastaan osittain vaikuttavia ja monet maata käyttävät viljelijät eivät edelleenkään kuulu yh-
tenäisen pinta-alatuen piiriin. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi samanlaisia tapauksia Bulgariassa, jossa kunnat olivat perustaneet oikeushen-
kilöitä, jotka saivat yhtenäistä pinta-alatukea julkisessa omistuksessa olevasta maasta, jota paikalliset viljelijät 
käyttivät eläintensä laiduntamiseen. Tällaisissa tapauksissa oikeushenkilöiden toiminta rajoittui vedensaannin 
turvaamiseen karjalle tai työmiesten satunnaiseen vuokraamiseen pensaiden raivausta varten. 

Yhtenäisen pinta-alatuen suunnitellun hehtaarikohtaisen lisäyksen vuoksi kyseisille oikeushenkilöille vuosittain 
maksettavat määrät tulevat kasvamaan vuoteen 2013 saakka ja Bulgarian ja Romanian tapauksessa vuoteen 
2016 saakka. Edellä mainituissa tapauksissa ei ole kyse viljelijälle maksettavasta tulotuesta vaan julkishallinnon 
rahoittamisesta.

17 Hakuvuonna 2010 valtion elimet saivat suoraan noin 13,8 miljoonaa euroa lähes 82 000 hehtaarilta maata, josta kymmenen 
kansallispuistoa oli ilmoittanut yli 27 000 hehtaaria ja josta valtionkonttorille maksettiin yhtenäistä pinta-alatukea 4,3 miljoonaa euroa.
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YHTENÄISEEN PINTA-ALATUKEEN OIKEUTETTUA 
KOKONAISPINTA-ALAA EI OLLUT YKSILÖITY 
LUOTETTAVALLA TAVALLA JA TARKASTUSKÄYNNIN 
KOHTEINA OLLEET JÄSENVALTIOT MÄÄRITTELIVÄT 
LOHKOJEN TUKIKELPOISUUDEN ERI LAILLA

SUURIN OSA ASIANOMAISISTA JÄSENVALTIOISTA EI PYSTY 
MÄÄRITTÄMÄÄN TARKASTI YHTENÄISEEN PINTA-ALATUKEEN 
OIKEUTETTUA MAATALOUSMAATA

25.  Neuvosto vahvisti suorille tuille tarkoitetut kansallisten määrärahojen 
enimmäismäärät. Komission ja asianomaisten jäsenvaltioiden tehtäväk-
si jäi määrittää tarkkaan, mitkä alat tosiasiassa oikeuttavat yhtenäiseen 
pinta-alatukeen18.

26.  Kuten edellä mainittiin, liittymisasiakirjassa ja sen seurauksena annetussa 
neuvoston asetuksessa säädetään, että tukikelpoinen maatalousmaa on 
se osa ”käytössä olevaa maatalousmaata”, joka oli ”hyvässä viljelykun-
nossa” 30. kesäkuuta 2003, huolimatta siitä, tuotettiinko alalla kyseisenä 
ajankohtana mitään.

27.  Kyseistä viitelukua ei tosin sovelleta Bulgariaan ja Romaniaan. Niiden 
osalta tukikelpoinen maatalousmaa on se osa käytössä olevaa maatalous-
maata, joka oli hyvässä viljelykunnossa kyseisenä hakuvuotena. 

28.  Käytössä olevaa maatalousmaata koskeva kriteeri sulkee yhtenäisen 
pinta-alatuen ulkopuolelle muuhun kuin maatalouteen käytetyn maan, 
kuten metsämaan tai muuhun kuin hyötykäyttöön tarkoitetut puutar-
hat, mutta myös alat, joita ei enää viljellä taloudellisista, sosiaalisista tai 
muista syistä (siinäkin tapauksessa, että näitä aloja voitaisiin alkaa viljellä 
uudelleen hyödyntämällä maatilalla tavanomaisesti saatavilla olevia re-
sursseja). Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että tähän mennessä 
vahvistetut säännöt ovat epäjohdonmukaiset: yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmää soveltavien, Euroopan unioniin vuonna 2004 liittyneiden 
jäsenvaltioiden viljelijät, jotka haluaisivat ottaa lohkot uudelleen viljel-
täviksi, eivät kuulu kyseisten lohkojen osalta yhtenäisen pinta-alatuen 
piiriin, kun taas viljelijät Bulgariassa ja Romaniassa saavat yhtenäistä 
pinta-alatukea, kun he viljelevät aiemmin hylättyä maata.

18 Maatalousalat, joiden 
osalta voidaan hakea 
yhtenäistä pinta-alatukea, 
vahvistetaan neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 
soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista 
säännöistä sen IV ja 
V osastossa säädettyjen 
viljelijätukijärjestelmien 
osalta 29 päivänä lokakuuta 
2009 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 1121/2009 
VIII liitteessä (EUVL L 316, 
2.12.2009, s. 27). Vuotta 2010 
edeltäneitä hakuvuosia varten 
alat vahvistettiin neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
soveltamista koskevissa 
yksityiskohtaisissa säännöissä, 
jotka koskevat mainitun 
asetuksen IV ja IV a osastossa 
säädettyjä tukijärjestelmiä 
sekä kesannoidun maan 
käyttöä raaka-aineiden 
tuottamiseen 29 päivänä 
lokakuuta 2004 annetussa 
komission asetuksen 
(EY) N:o 1973/2004 
XXI liitteessä (EUVL L 345, 
20.11.2004, s. 1).
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29.  EU:n lainsäädännössä ei määritetä tarkemmin ”hyvää viljelykuntoa”. Tar-
kastuksen aikoihin ainoastaan Bulgaria oli ottanut käyttöön selvät stan-
dardit hyvän viljelykunnon määrittelemiseen.

30.  Liittymisasiakirjoissa hyväksytyissä säännöksissä kansallisia viranomai-
sia vaaditaan fyysisesti yksilöimään tukikelpoinen maatalousmaa, mutta 
suurimmalla osalla tarkastuskäynnin kohteina olleista maista oli kuiten-
kin vaikeuksia yksilöidä kyseistä alaa luotettavasti. Hyvän viljelykunnon 
määritelmän puuttuessa ja koska viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmät 
joko puuttuivat tai eivät olleet riittävän kehittyneitä, jäsenvaltiot käyttivät 
erilaisia menetelmiä kartoittaakseen maatalousmaansa.

31. Puolassa komission hyväksymän tukikelpoisen maatalousmaan määrit-
telyn perusteina käytettiin vuoden 2002 maatilatutkimuksen kokonais-
maankäyttöä koskevia tietoja, joita täydennettiin tiedoilla ”joutomaasta”, 
jota oletettiin käytettävän maatalouteen, kun viljelijät tulisivat tietoisiksi 
siitä, että he saisivat yhtenäistä pinta-alatukea. Viljelylohkojen tunnista-
misjärjestelmään sisältyvät alat sitä vastoin perustuvat maarekisteristä 
saatuihin tietoihin, joihin sisältyi paljon suurempia aloja, joiden kunnosta 
vuonna 2003 ei tosin ollut saatavilla tietoja19.

32. Unkarissa komission hyväksymän tukikelpoisen maatalousmaan määrit-
telyn perusteina käytettiin tietoja liittymistä edeltävästä maankäytöstä ja 
vuoden 2002 maatilatutkimuksesta. Tiedoissa ei otettu huomioon arviota 
maasta, joka oli katsottu maatalouteen soveltumattomaksi. Viljelylohko-
jen tunnistamisjärjestelmä sitä vastoin perustuu kokonaan ilmakuvien 
tulkintaan.

33.  Edellä esitetyt esimerkit osoittavat myös, että viljelylohkojen tunnis-
tamisjärjestelmään, johon rekisteröidään yhtenäiseen pinta-alatukeen 
oikeutetut alat ja jota uudet jäsenvaltiot käyttävät tuk ihakemusten 
hallinnointiin20, sisältyy maatalousmaata, joka on joskus laajuudeltaan 
huomattavasti suurempi kuin komission liittymisen aikaan määrittämä 
ja hyväksymä maatalousmaa. Näin tapahtui edelleen vuonna 2010, kuten 
taulukosta käy ilmi.

19 Ks. taulukko.

20 Komission asetus 
(EY) N:o 1122/2009, annettu 
30 päivänä marraskuuta 
2009, neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 
täytäntöönpanoa koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 
mainitussa asetuksessa 
säädettyjen viljelijöiden 
suorien tukien järjestelmien 
mukaisten täydentävien 
ehtojen, tuen mukauttamisen 
ja yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän osalta 
sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1234/2007 
täytäntöönpanoa koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 
viinialalle säädetyn 
tukijärjestelmän mukaisten 
täydentävien ehtojen 
osalta, 6 artikla (EUVL L 316, 
2.12.2009, s. 65).
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34.  Komissio ei ole pyytänyt jäsenvaltioita analysoimaan kyseisiä eroavaisuuk-
sia. Tilintarkastustuomioistuin ei voi täten vahvistaa, oliko yhtenäiseen 
pinta-alatukeen oikeutetuiksi rekisteröidyt alat tosiasiallisesti määritet-
ty liittymisasiakirjojen ja niiden jälkeen annetun EU:n lainsäädännön21 
mukaisesti. 

35.  Epävarmuudella yhtenäiseen pinta-alatukeen oikeutetuista aloista on 
seuraavia kahdenlaisia seurauksia:

a) Kullekin jäsenvaltiolle myönnetyt määrärahat on vahvistettu asian-
omaiselle rahoituskaudelle. Keskimääräistä hehtaarikohtaista tukea 
siis vähennettiin siltä osin, kun viljelijöiden ilmoittama kokonaispin-
ta-ala ylitti komission hyväksymän maatalousalan.

b) Keskimääräistä yhtenäisen pinta-alatuen hehtaarikohtaista määrää 
lisättiin, kun komission hyväksymää maatalousmaata oli vähemmän 
kuin viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmässä määriteltyä tosiasial-
lista maatalousmaata. 

21 Asetus (EY) N:o 73/2009, 
124 artiklan 1 kohta.

TAULUKKO

KÄYTÖSSÄ OLEVAN MAATALOUSMAAN, KOMISSION HYVÄKSYMÄN MAATALOUSMAAN JA 
YHTENÄISEEN PINTA-ALATUKEEN OIKEUTETTUJEN ALOJEN VERTAILU HAKUVUODELTA 2010

(hehtaareina)

Bulgaria Unkari Puola Romania Slovakia

Vuonna 2010 käytössä ollut maatalousmaa  
tilastolaitosten mukaan 3 620 000 5 343 000 15 534 000 13 298 000 1 921 000

Komission hyväksymä maatalousmaa (asetus 
(EY) N:o 1121/2009, liite VIII) 3 492 000 4 829 000 14 137 000 8 716 000 1 865 000

Viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmään 
kirjatun tukikelpoisen maan kokonaismäärä 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän osalta

3 707 125 5 681 781 18 245 374 13 015 446 2 083 248

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin kansallisten tilastokeskusten ja maksajavirastoilta saatujen tietojen perusteella (2011).
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22 Asetus (EY) N:o 73/2009, 
124 artiklan 1 kohta.

23 Komission asetukset 
(EY) N:o 993/2007 
(EUVL L 222, 28.8.2007, s. 10), 
N:o 316/2009 (EUVL L 100, 
18.4.2009, s. 3). Kummallakin 
asetuksella muutetaan 
asetusta (EY) No 1973/2004 
ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 1121/2009 
muuttamisesta annettua 
komission asetusta 
(EU) No 387/2010 
(EUVL L 114, 7.5.2010, s. 1).

TUKIKELPOISEN MAATALOUSMAAN TARKISTUSTEN PERUSTEET EIVÄT 
OLLEET AINA TODENNETTAVISSA

36.  Komissio voi hyväksyä jäsenvaltion tukikelpoisen maatalousmaan tar-
kistuksia, kun osoittautuu, että alaa ei ole alun perin vahvistettu oikein. 
Mukautuksia voidaan tehdä sillä ehdolla, että asianomainen jäsenvaltio 
on määrittänyt objektiiviset ja syrjimättömät perusteet22.

37.  Vuodesta 2004 alkaen komissio hyväksyi maatalousmaan tarkistuksia kos-
kevia pyyntöjä Bulgarian, Liettuan, Unkarin, Puolan ja Slovakian kohdalla. 
Bulgarian, Puolan ja Slovakian kohdalla tarkistuksen tuloksena maatalous-
maa väheni ja täten yhtenäistä pinta-alatukea saatiin enemmän hehtaaria 
kohti. Tämän ansiosta kyseiset jäsenvaltiot voivat hyödyntää vuotuisia 
määrärahojaan täysimääräisesti. Unkari pyysi maatalousmaan lisäystä, 
koska viranomaiset saivat tukihakemuksia paljon oletettua suuremmilta 
aloilta. Tästä seurasi, että yhtenäinen pinta-alatuki väheni kaikkien vilje -
lijöiden kohdalla. Täten vältyttiin ylittämästä vuotuisia määrärahoja.

38.  Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että Bulgariassa maatalousmaan tar-
kistus johtui osittain siitä, että siellä oli yksilöity maata, joka ei oikeut-
tanut tukeen. Unkarissa, Puolassa ja Slovakiassa tarkistusten perusteet 
olivat puolestaan todennettavissa ainoastaan siinä tapauksessa, että 
viranomaiset olivat saaneet tukihakemuksia oletettua pienemmältä tai 
suuremmalta maatalousmaan alalta. Komissio oli antanut Slovakian vi-
ranomaisille tiedoksi jo vuonna 2005, että vuoden aikana saatujen tuki-
hakemusten määrä ja ennakoitu lisäys eivät olleet tarpeeksi objektiivi-
sia perusteita yhtenäisen pinta-alatuen piiriin kuuluvan maatalousmaan 
mukauttamiseksi. Komissio kuitenkin hyväksyi lopulta Unkarin, Puolan ja 
Slovakian tarkistuspyynnöt analysoimatta niitä sen enempää23. 
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YHTENÄISTÄ PINTA-ALATUKEA MAKSETAAN KÄYTTÄMÄTTÖMÄSTÄ TAI 
HYLÄTYSTÄ MAATALOUSMAASTA

39.  Useille yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltaville jäsenvaltioille 
on ominaista, että mailla on käyttämätöntä tai hylättyä maatalousmaata. 
Tämä johtuu ensisijaisesti 1990-luvun jälkeen tapahtuneista sosiaalisista 
ja taloudellisista muutoksista. Näiden maa-alojen osalta ei pitäisi maksaa 
yhtenäistä pinta-alatukea. 

40.  Kuten edellä pantiin merkille, jäsenvaltioiden on vaikea yksilöidä luotet-
tavalla tavalla, että osa käytössä olevasta maatalousmaasta oli hyvässä 
viljelykunnossa 30. kesäkuuta 2003. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
vuotuista tarkastuslausumaa varten toimittamissaan tarkastuksissa, että 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä ei usein ollut laadultaan riittävän 
hyvä eikä sitä ollut päivitetty säännöllisesti.

41.  Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio ja jäsenvaltiot ovat yrit-
täneet parantaa viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmää. Esimerkiksi Un-
karissa viranomaiset luokittelivat vuosina 2008–2010 noin 891 000 heh-
taaria maaksi, joka ei oikeuttanut yhtenäiseen pinta-alatukeen, koska 
kyseiset lohkot oli yksilöity hylätyiksi tai niiden ei katsottu enää soveltu-
van maataloustoimintaan. Bulgarian ja Romanian osalta komissio laati 
toimintasuunnitelmia, joita ei ollut pantu täysin täytäntöön tarkastuksen 
kohteena olevalla kaudella (hakuvuosi 2010), mutta joiden vuoksi alun 
perin tukikelpoista alaa oli jo vähennetty huomattavasti. Slovakiassa vi-
ranomaiset olivat yksilöineet noin 100 000 hehtaaria pysyvää laidunta 
(noin viidennes koko pysyvästä laidunmaasta), jonka osalta epäiltiin, oli-
ko maa kokonaan maatalouskäytössä. Viranomaiset harkitsivat hehtaari-
kohtaisen yhtenäisen pinta-alatuen vähentämistä ottaakseen huomioon 
käyttämättä olevat lohkojen osat. 

42.  Näistä pyrkimyksistä huolimatta joidenkin jäsenvaltioiden viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmissä oli yhä hylättyjä tai käyttämättömiä aloja. 
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LAATIKKO 2

YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN MAKSAMINEN KÄYTTÄMÄTTÖMÄSTÄ MAASTA

Romaniassa yhtenäistä pinta-alatukea varten ilmoitetun maatalousmaan osuus on lisääntynyt vuodesta 2007 
alkaen. Siellä lohkot katsottiin tukikelpoisiksi, vaikka niillä ei harjoitettu maataloustoimintaa (kuva 1). Viran-
omaiset eivät ole vielä määrittäneet selkeitä ja yksiselitteisiä ehtoja, joiden perusteella hylätystä maasta, jonka 
viljelijät aikovat ottaa uudelleen viljelykäyttöön, tulee tukikelpoista.

Kuva 1 – Työstämätön, hylätty ala Romaniassa

Bulgariassa viranomaiset asettavat tukikelpoisuuden vähimmäisehdoksi sen, että pysyvällä laitumella laidun-
netaan eläimiä tai että nurmi leikataan ainakin kerran vuodessa. Käytännössä viranomaiset kuitenkin hyväksy-
vät täysin lohkoja, joilla harjoitetaan vain erittäin vähäistä maataloustoimintaa tai joilla ei harjoiteta lainkaan 
maataloustoimintaa (esim. lohkoilla vain käy koti- tai villieläimiä). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lisäksi, että 
joissakin tapauksissa yhtenäistä pinta-alatukea oli maksettu lohkoista, joiden osalta ei ollut näyttöä siitä, että 
niillä olisi ikinä harjoitettu maataloustoimintaa (kuva 2).

Kuva 2 – Käyttämättömiä lohkoja Bulgariassa
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Puolassa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten mukaisesti toiminnan on oltava viljelymaalla sään-
nöllistä. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin havaitsi, että yhtenäistä pinta-alatukea oli maksettu kuvassa 3 
näkyvästä käyttämättömästä viljelymaasta. Vastaavanlaisia tilanteita tuli tilintarkastustuomioistuimen eteen 
usein tarkastuskäynnin kohteena olleiden edunsaajien luona. Yhtenäisen pinta-alatuen saajat saivat suurimmassa 
osassa tapauksia täyden tukimaksun tai tukea vähennettiin varsin kohtuullisesti, vaikka viranomaiset havaitsivat, 
että viljelijät eivät olleet käyttäneet maataan useaan vuoteen.

Kuva 3 – Aiemmin viljelyssä ollut ja sittemmin usean vuoden ajan käyttämättä ollut ala Puolassa

Unkarissa lohkon tukikelpoiseksi katsominen ei edellytä viljelijöiltä muuta maataloustoimintaa kuin rikkaruoho-
jen torjumista. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tapauksia, joissa viljelijät vuokrasivat laajoja alueita osittain 
luonnonvaraista laidunmaata ja saivat yhtenäistä pinta-alatukea käyttämättä maata lainkaan viljelyyn. Se, että 
alalla ei harjoiteta lainkaan maataloustoimintaa, alentaa lisäksi maan ympäristöllistä arvoa (kuva 4).

Kuva 4 – Käyttämätöntä, osittain luonnonvaraista laidunmaata Unkarissa
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43.  Lohkon arvioiminen yhtenäiseen pinta-alatukeen oikeutetuksi riippuu 
siitä, ovatko jäsenvaltiot määrittäneet tukikelpoisuusehdot ja maatalous-
toiminnan vähimmäisstandardit; ovatko jäsenvaltioiden määritelmät sel-
keitä; miten luotettavalla tavalla kansalliset viranomaiset voivat vahvistaa, 
missä kunnossa lohko oli 30. päivältä kesäkuuta 2003, ja miten tarkasti 
kansalliset viranomaiset tarkastavat tilanteen. Tilintarkastustuomiois-
tuin havaitsi näiden tekijöiden perusteella monenlaisia tilanteita, jotka 
johtivat viljelijöiden eriarvoiseen kohteluun kaikissa tarkastuskäynnin 
kohteena olleissa jäsenvaltioissa.

YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN OSUUS VILJELIJÖIDEN 
TULOISTA ON HUOMATTAVA, MUTTA TUESTA 
HYÖTYVÄT LÄHINNÄ SUURET TILAT 

YLEISESTI OTTAEN YHTENÄINEN PINTA-ALATUKI ON TILOJEN 
TULOTUKEA UUSISSA JÄSENVALTIOISSA…

44.  Tarkoituksena on, että yhtenäinen pinta-alatuki olisi viljelijöiden tulotu-
kea, mutta tätä tavoitetta ei ole tarkemmin määritelty toivotun tukitason 
tai tuen jakautumisen osalta. 

45.  Kaudella 2004–2010 (varainhoitovuosina 2005–2011) viljelijät saivat uu-
sissa jäsenvaltioissa yhtenäistä pinta-alatukea noin 21,5 miljardia euroa24. 
Vuonna 2010 edunsaajia oli noin 3 miljoonaa ja tilakohtainen yhtenäinen 
pinta-alatuki oli keskimäärin 1 668 euroa25. Kaikki yhtenäisen pinta-ala-
tuen järjestelmää soveltavat jäsenvaltiot käyttivät suurimman osan niille 
tarkoitetuista määrärahoista. Yleisesti ottaen yhtenäinen pinta-alatuki 
täten lisäsi viljelijöiden tuloja26. 

46.  Tuoreimmassa viljelijöiden tuloista tekemässään analyysissa komissio 
toteaa, että vuonna 2009 tulotaso laski huomattavasti vallitsevan ta-
louskriisin vuoksi, mutta silti viljelijöiden tulotaso EU-12-jäsenvaltioissa 
(eli yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavat jäsenvaltiot sekä 
Malta ja Slovenia) on pysynyt selvästi li ittymistä edeltävän tulotason 
yläpuolella. Vuotuista työyksikköä kohti lasketut tulot kasvoivat yleisesti 
ottaen 34 prosenttia vuosina 2004–200927. Kasvu johtuu siitä, että hinnat 
ovat yhtenäismarkkinoilla korkeammat ja maatalousalan julkinen tuki on 
kasvanut. 

24 Varainhoitovuosi- ja 
jäsenvaltiokohtaiset 
tukimäärät esitetään 
liitteessä II.

25 Ks. liite III.

26 Kun mitataan 
maatalousalan suoran 
tulotuen kokonaistasoa, 
määrään on lisättävä 
täydentävät kansalliset suorat 
tuet. Komission mukaan 
niiden osuus kyseisellä 
kaudella oli 13,4 miljardia 
euroa. 

27 Komission asiakirja: 
”Developments in the 
income situation of the EU 
agricultural sector” (EU:n 
maatalousalan tulotilanteen 
kehitys), Bryssel 2010, http://
ec.europa.eu/agriculture/
rica/pdf/hc0301_income.
pdf. Tulo mitataan vuotuisina 
työyksikköinä. Työyksikkö 
tarkoittaa yksinkertaistettuna 
yhtä henkilöä, jonka maatila 
työllistää täysiaikaisesti. 
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47.  Yhtenäistä pinta-alatukea voidaan pitää kyseisten jäsenvaltioiden vil-
jeli jöiden nettotulojen tärkeimpänä osatekijänä, kuten kaaviossa  1 
esitetään. 

48.  Maataloustulojen kehityksessä on kuitenkin suuria eroja jäsenvaltioiden 
välillä. Puolassa kehitys on yleisesti ottaen myönteinen, mutta Unkarissa 
ja Slovakiassa yhtenäisen pinta-alatuen käyttöönotosta huolimatta maa-
taloustuotannon nettolisäarvo laski huomattavasti. 

KAAVIO 1

YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN, MUIDEN TUKIEN JA MAATALOUDEN YRITTÄJÄTULON 
KEHITYS KAIKISSA YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN JÄRJESTELMÄÄ SOVELTAVISSA 
JÄSENVALTIOISSA (ARVO NYKYHINNOISSA)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin maatalouden taloustilien (Eurostat) perusteella.
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...MUTTA TUEN VAIKUTUS VAIHTELEE TILAN KOON JA TYYPIN 
MUKAAN SEKÄ JÄSENVALTIOITTAIN

49.  Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että kaikissa tarkastuskäynnin 
kohteena olleissa, yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavissa jä-
senvaltioissa järjestelmän pinta-alaperusteisuus28 ja maatalousalan raken-
teen kaksinaisuus johtivat siihen, että tuki keskittyi eritoten suuremmille 
tiloille, kun taas pienemmille tiloille maksettu tuki jäi joskus varsin pie-
neksi29. Merkittävä määrä viljelijöitä ei saa yhtenäistä pinta-alatukea lain-
kaan, koska heidän tilansa tukikelpoinen ala on liian pieni. Keskittyminen 
on erityisen ilmeistä Bulgariassa, jossa vuonna 2010 tiloista 2 prosenttia 
sai yli puolet yhtenäisen pinta-alatuen kansallisista määrärahoista. 

50.  Tilatukijärjestelmä on ristiriitainen, sillä toisaalta sen avulla on tarkoitus 
antaa tuottajakohtaista tulotukea ja toisaalta tilatuen jakamisessa ei oteta 
huomioon edunsaajan erityisolosuhteita.

51.  Vuonna 2010 yhtenäisen pinta-alatuen edunsaajista kaikkiaan 98 prosent-
tia sai tukea alle 10 000 euroa, mikä vastaa 49:ää prosenttia tukimaksujen 
kokonaisarvosta. Sitä vastoin edunsaajista 0,2 prosenttia sai tukea yli 
100 000 euroa eli 24 prosenttia tukimaksujen kokonaisarvosta.

52.  Toisin kuin tilatukijärjestelmässä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää 
koskevassa lainsäädäntökehyksessä ei ole vaihtoehtoa, joka mahdollistaisi 
tukimaksujen erittelyn jäsenvaltiossa ja jossa otettaisiin täten paremmin 
huomioon alueiden maatalouspotentiaali tai ympäristökriteerejä. Tästä 
syystä yhtenäinen pinta-alatuki on yksinkertainen, helposti täytäntöön-
pantava järjestelmä, joka ei kuitenkaan salli tukimaksujen kohdentamista 
alueiden erityistarpeisiin. 

53.  Tilintarkastustuomioistuin havaitsi Unkarissa, Romaniassa ja Slovakiassa, 
että edunsaajat voivat saada hyvän tuoton yhtenäisen pinta-alatuen mak-
suista, kun ne vuokrasivat tai ostivat maatalousmaata ryhtymättä aktiivi-
seen viljelyyn ja harjoittamatta minkäänlaista erityistä toimintaa alalla. 
Tällaisissa tapauksissa yhtenäisellä pinta-alatuella ei edesauteta maata-
louden tuottavuuden lisäämistä koskevaa perussopimuksen tavoitetta30.

28 Ks. kohta 8.

29 Yhtenäisen pinta-alatuen 
jakautuminen, ks. liite III.

30 Euroopan unionin 
toiminnasta tehty sopimus, 
39 artikla.
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54.  Yhtenäisen pinta-alatuen vaikutus tilan tuloihin vaihtelee huomattavas-
ti myös tilatyypeittäin. Erityisesti Euroopan unioniin liittymisen myötä 
eläintuotanto supistui rajusti monissa uusissa jäsenvaltioissa, kun monilla 
eläintenkasvattajilla ei ollut mahdollista saada yhtenäistä pinta-alatukea 
tai heidän tuensaantimahdollisuutensa olivat vain vähäiset, koska heillä 
ei ollut lainkaan tai heillä oli vain erittäin vähän maatalousmaata. 

55.  Uudet jäsenvaltiot voisivat ottaa erityistarpeet huomioon maksamalla 
täydentäviä kansallisia suoria tukia. Lisäksi neuvosto antoi jäsenvalti-
oille vuonna 2009 YMP:n terveystarkastuksen yhteydessä mahdollisuu-
den käyttää osa kansallisista yhtenäisen pinta-alatuen määrärahoista 
ottaakseen huomioon tietyille viljelijöille aiheutuvat erityishaitat esim. 
taloudellisesti haavoittuvilla tai ympäristöllisesti herkillä alueilla taikka 
taloudellisesti haavoittuvia maatalouden muotoja harjoitettaessa31. Kaikki 
tarkastuskäynnin kohteena olleet uudet jäsenvaltiot käyttivät tätä vaih-
toehtoa hyväkseen tavalla tai toisella. Vaihtoehto tuli kuitenkin saataville 
vasta vuodesta 2010 alkaen, joten sen vaikutusta viljelijöiden tulojen 
jakautumiseen ei ole vielä arvioitu.

31 Asetus (EY) N:o 73/2009, 
68 artiklan 1 kohta ja 
131 artikla.

KAAVIO 2

YHTENÄISENÄ PINTA-ALATUKENA MAKSETTAVAN TULOTUEN JAKAUTUMINEN VUONNA 
2010 (EUROINA) 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan komissiolta saatujen maksutietojen (CATS-tietokanta) perusteella.
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YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN VAIKUTUSTA TILOJEN 
RAKENNEUUDISTUKSEEN JA TEHOSTAMISEEN EI OLE VIELÄ ARVIOITU

56.  Hehtaarikohtaisen yhtenäisen pinta-alatuen taso uusissa jäsenvaltioissa 
vahvistettiin siten, että se ei estäisi maatalousalalla tarvittavaa raken-
neuudistusta ja että maaseutuyhteisöissä ei aiheutettaisi huomattavia 
tuloeroja ja sosiaalisia vääristymiä. Komissio totesi, että alhaisen tason 
suorien tukien käyttöönotto edistäisi maataloustulon vakauttamista eikä 
vaarantaisi rakenneuudistusprosessia32.

57.  Komissio ei kuitenkaan ole vielä analysoinut yhtenäisen pinta-alatuen 
vaikutuksia rakenneuudistukseen eikä tilojen tuottavuuteen ja kannat-
tavuuteen uusissa jäsenvaltioissa. 

RAKENTEELLISET HEIKKOUDET VAIKUTTAVAT EDELLEEN KIELTEISESTI 
TILOJEN TULOIHIN

58.  Erilaiset selvitykset ja tilintarkastustuomioistuimen omat havainnot osoit-
tavat, että rakenteelliset tekijät, kuten maanomistajuuden pirstaleisuus, 
tilojen alhainen tekninen taso, riittämättömät varastointimahdollisuu-
det, kehittymättömät elintarvikkeiden jalostusvalmiudet, puute pätevistä 
työntekijöistä tai rahoituksensaantivaikeudet vaikuttavat kielteisesti yhte-
näisen pinta-alatuen oletettuun vaikutukseen tilojen uudenaikaistamisen 
ja elinkelpoisuuteen33.

MUITA YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN VAIKUTTAVUUTEEN KIELTEISESTI 
VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

59.  Yhtenäisen pinta-alatuen vaikuttavuus tilojen tulotukena voi vähentyä, 
jos tuki on ”aktivoitu” maan hintoihin tai vuokriin. Tämä tarkoittaa, että 
viljelijöiden on maksettava korkeampaa hintaa tai vuokraa maasta ainoas-
taan siksi, että he saavat yhtenäistä pinta-alatukea. Tämä vähentää tuen 
vaikuttavuutta ja voi vaikuttaa kielteisesti maatilojen kannattavuuteen34.

32 SEC(2002) 95 lopullinen, 
30. tammikuuta 2002. 
Enlargement and Agriculture: 
Successfully integrating the 
new Member States into 
the CAP (laajentuminen 
ja maatalous: uusien 
jäsenvaltioiden integroiminen 
YMP:hen), 4.2 kohta.

33 Esimerkkitapaus Unkarista, 
ks. esim Udovecz, G., 
Popp, J., Potori, N., Hungarian 
Agriculture under pressure 
for adjustment, Budapest, 
2007. Vuoden 2007 analyysin 
tuloksille saatiin vahvistus 
vuonna 2009 (Strategic 
dilemmas of Hungarian 
Agriculture and its chances on 
the market, Budapest, 2009) 
ja kävi ilmi, että Unkarin 
maatalousalalla esiintyy 
edelleen rakenteellisia 
ongelmia ja että kilpailukyky 
on heikko. Slovakian osalta, 
ks. Božik, M. et al., Economics 
of sustainable development 
in agriculture, food sector 
and rural areas in Slovak 
Republic, Bratislava, 2009. 
Romanian maatalouden 
tilanteesta ei ole saatavilla 
tarkkoja arviointeja. 
Romanian viranomaisten 
mukaan monien viljelijöiden 
on vaikea saada enemmän 
tuloja maataloustoiminnasta 
maanomistajuuden 
pirstaleisuuden ja 
elintarvikeketjussa esiintyvien 
rakenteellisten ongelmien 
vuoksi. Pirstaleisuudesta 
johtuen lohkoja on vaikea 
yhdistää laajemmiksi 
tuotantoyksiköiksi. 
Rakenteellisia ongelmia 
ovat mm. elintarvikkeiden 
jalostusvalmiuksien 
kehittymättömyys ja se, 
että elintarvikekauppiaat 
turvautuvat vähenevässä 
määrin kotimaisiin tuotteisiin. 

34 Tilintarkastustuomioistuin oli jo pannut erään toisen tarkastuksen yhteydessä merkille, että erityisesti alueellisessa mallissa voitiin 
havaita samanlaisia vaikutuksia, kun tilatukijärjestelmä otettiin käyttöön EU-15-maissa: erityiskertomus nro 5/2011.
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35 Slovakiassa vuona 
2009 käytössä olleesta 
maatalousmaasta oli 
vuokrattu 82 prosenttia, 
kun taas Romaniassa 
vuokra-aste oli viimeisten 
saatavissa olevien lukujen 
(2007) mukaan ainoastaan 
17 prosenttia.

60.  Bulgariassa, Unkarissa, Slovakiassa ja tietyillä alueilla Puolassa ja Roma-
niassa vuokrataan laajoja aloja maatalousmaata35. Komissio ei ole vielä 
arvioinut erityisesti vaikutusta, joka yhtenäisen pinta-alatuen käyttöön-
otolla oli maan hintoihin ja vuokriin uusissa jäsenvaltioissa. Saatavilla 
olevat selvitykset osoittavat kuitenkin, että yhtenäisen pinta-alatuen 
maksuilla oli tilastollisesti merkittävä vaikutus maavuokriin36, vaikka 
maatalousmaamarkkinat eivät vielä toimi kaikissa uusissa jäsenvaltioissa 
täysimääräisesti. Yhtenäisen pinta-alatuen maksujen kokonaisvaikutus 
maan hintoihin ja vuokriin ei täten kenties ole vielä täysin nähtävissä37.

36 Unkarilainen maatalousekonomian tutkimusinstituutti laski, että vuokramaan suuren osuuden vuoksi myös maanomistajien tuesta 
saama hyöty on merkittävä. He saavat tuesta 31 prosenttia; Kovacs, G. et al., The efficiency of agricultural subsidies, Budapest, 2008. Samoihin 
laskelmiin päädyttiin toisessa tutkimuksessa, joka koski Tšekin tasavaltaa, Viroa, Unkaria, Liettuaa, Latviaa, Puolaa ja Slovakiaa; Ciaian, P., 
Kancs, D., The capitalisation of Area Payments into Farmland Rents: Theory and Evidence from the New EU Member States, Bryssel, 2009.

37 Maatalousmaan vuokraamiseen tai hankintaan liittyy edelleen kansallisia rajoituksia (Unkarissa, Slovakiassa, Puolassa ja Romania) ja 
vuokrasopimukset ovat joskus erittäin pitkiä (Slovakiassa), joten Euroopan unioniin liittymisen vaikutus ei vielä näy täysimääräisesti maan 
hinnoissa ja vuokrissa.

LAATIKKO 3

YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN VAIKUTUS VUOKRAEHTOIHIN JA VUOKRIIN

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi Puolassa ja Unkarissa, että valtion omistaman maan vuokrat olivat nousseet 
rajusti, kun kyseessä oli maatalouden kannalta vähäarvoinen maa, kuten heikkotuottoinen laidunmaa. Ennen 
vuotta 2004 tällaista maata käyttivät perinteisesti lampaiden kasvattajat, jotka eivät joko maksaneet sen käytös-
tä lainkaan tai maksoivat erittäin alhaista vuokraa, mutta yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän käyttöönoton 
ansiosta tällaisen maan kysyntä kasvoi. Syynä ei ole maatalousmarkkinoilla vallitseva tilanne vaan se, että alaan 
suhteutettu yhtenäinen pinta-alatuki takaa korkean tukitason suhteessa maan alhaiseen tuottoarvoon. Viran-
omaiset alkoivat järjestää vuokrasopimuksia koskevia julkisia tarjouskilpailuja. Tästä seurasi, että vuokrataso 
kohosi huomattavasti, mikä vaikutti kaikkiin tällaista maata käyttäviin viljelijöihin. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi Unkarissa ja Romaniassa vuokrasopimuksia, joissa vuokra ilmaistiin suoraan 
tiettynä prosenttiosuutena yhtenäisen pinta-alatuen määrästä ja/tai täydentävistä kansallisista suorista tuista. 
Vuokran määrä nousi siis suhteessa kyseisten tukien määrän kehitykseen. Vuokra voi esimerkiksi muodostua 
hehtaarikohtaisesta kiinteästä määrästä, johon lisätään koko yhtenäisen pinta-alatuen määrä.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että Unkarissa maata vuokranneet viljelijät pystyivät tekemään tai jat-
kamaan vuokrasopimuksia sillä ehdolla, että he siirtävät uuden mahdollisen tukijärjestelmän yhteydessä heille 
myönnettävät tukioikeudet maksutta maanomistajalle.
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38 Neuvoston asetus 
(EY) N:o 1782/2003, 
annettu 29 päivänä 
syyskuuta 2003, yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista 
yhteisistä säännöistä 
ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä 
asetusten (ETY) N:o 2019/93, 
(EY) N:o 1452/2001, 
(EY) N:o 1453/2001, 
(EY) N:o 1454/2001, 
(EY) N:o 1868/94, 
(EY) N:o 1251/1999, 
(EY) N:o 1254/1999, 
(EY) N:o 1673/2000, 
(ETY) N:o 2358/71 ja 
(EY) N:o 2529/2001 
muuttamisesta (EUVL L 270, 
21.10.2003, s. 1), 143 b artiklan 
9 kohta. 

39 Neuvoston asetus 
(EY) N:o 2012/2006, annettu 
19 päivänä joulukuuta 2006, 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
muuttamisesta ja 
oikaisemisesta (EUVL L 384, 
29.12.2006 s. 8).

40 KOM(2011) 625 
lopullinen/2, 19. lokakuuta 
2011.

TUKIOIKEUKSIIN PERUSTUVAN TUKIJÄRJESTELMÄN 
KÄYTTÖÖNOTTOA EI OLE VALMISTELTU 

61.  Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää oli alun perin tarkoitus soveltaa 
siihen saakka, kunnes uudet jäsenvaltiot voisivat hallinnoida vaikuttaval-
la tavalla ja viimeistään38 vuonna 2009 suoria tukia, joita jo sovellettiin 
EU-15-maissa. Neuvosto pidensi vuonna 2006 yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmän mahdollista kestoa vuoden 2010 loppuun saakka39. YMP:n 
vuonna 2008 toteutetun terveystarkastuksen yhteydessä neuvosto 
kuitenkin pidensi jälleen tilatukijärjestelmän käyttöönottoa edeltävää 
siirtymäkautta vuoden 2013 loppuun saakka. Täten jäsenvaltiot voivat 
hyötyä yksinkertaisen järjestelmän eduista, mutta niitä ei kannustettu 
valmistautumaan tukioikeusperusteisen järjestelmän käyttöönottoon.

62.  Tarkastuksen kohteena olleista maista ainoastaan Unkari teki jotain konk-
reettisesti korvatakseen yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän tilatukijär-
jestelmällä vuodesta 2009 alkaen. Unkarin perustuslakituomioistuimen 
antaman tuomion vuoksi erityistä kansallista täytäntöönpanomallia ei 
kuitenkaan voitu ottaa käyttöön. Tämän jälkeen kansalliset viranomaiset 
eivät ole tehneet tilatukijärjestelmän käyttöönottoon tähtääviä aloitteita. 

63.  Komissio teki lokakuussa 2011 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetukseksi viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista uu-
sista säännöistä40. Ehdotuksen mukaan perustukijärjestelmä korvaisi sekä 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän että tilatukijärjestelmän vuodesta 
2014 alkaen. Kyseessä on edelleen tukioikeuksiin perustuva järjestelmä. 
Viljelijöillä olisi näin ollen oltava tukioikeuksia ja heidän olisi ilmoitettava 
käytössään olevat tukikelpoiset hehtaarit saadakseen tukea. Jaetun hal-
linnoinnin järjestelmässä kansallisten viranomaisten olisi myönnettävä 
tukioikeudet viljelijöille vuonna 2014 ja hallinnoitava niitä seuraavina 
vuosina.
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64.  Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kansalliset viranomaiset ja vilje-
lijät eivät nykyään tunne tukioikeusperusteisia suorien tukien järjestel-
miä juuri lainkaan. Komissio ja kansalliset viranomaiset eivät kumpikaan 
ole aktiivisesti valmistelleet hallintoelimiä ja viljelijöitä tukiperusteiseen 
järjestelmään siirtymiseen. Tarkastuksen aikana vuonna 2011 Puolan vi-
ranomaiset olivat vasta aloittaneet keskustasolla tutustumisen tukioi-
keuksiin perustuvaan tukeen (nykyään tilatukijärjestelmä), mutta eivät 
olleet tehneet mitään yksilöidäkseen järjestelmällisesti, mitä kyseisen 
järjestelmän vuodesta 2013 alkava hallinnointi teknisesti vaatii. Bulga-
rian viranomaiset valmistelivat arviointia, joka koski tilatukijärjestelmään 
siirtymisen vaikutusta hallintoon ja viljelijöihin. Romaniassa viranomaiset 
olivat maaliskuussa 2012 aloittaneet kahdenväliset neuvottelut komis-
sion edustajien kanssa ja kuulleet viljelijöitä. Slovakiassa viranomaiset 
olivat vuodesta 2009 alkaen ainoastaan analysoineet tilatukijärjestelmään 
siirtymisen taloudellisia vaikutuksia, mutta päättivät kuitenkin jatkaa yh-
tenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamista vuoteen 2013 saakka.

65.  Kun tilatukijärjestelmä otettiin käyttöön EU-15-jäsenvaltioissa, kansalli-
silla hallintoelimillä oli ainakin 20 kuukautta aikaa valmistella siirtymistä 
tuotantosidonnaisesta tuesta uuteen järjestelmään. Tilintarkastustuo-
mioistuin kuitenkin totesi varainhoitovuosia 2006 ja 2007 koskevissa 
vuosikertomuksissaan, että tukioikeusperusteisen järjestelmän täytän-
töönpanopuutteet olivat joskus johtaneet siihen, että viljelijät saivat tuen 
huomattavalla viipeellä41. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan näin ol-
len riskinä on, että tukioikeusperusteisen tuen käyttöönoton riittämätön 
valmistelu voisi johtaa samanlaisiin vaikeuksiin yhtenäistä pinta-alatukea 
soveltavissa jäsenvaltioissa.

41 Ks. vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 
2006, kohdat 5.33–5.38 
ja vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2007, 
kohdat 5.14 ja 5.21–5.25.
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PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET

66.  Yhtenäinen pinta-alatuki on helposti hallinnoitava järjestelmä, jonka 
avulla Euroopan unioniin vuosina 2004 ja 2007 liittyneet uudet jäsen-
valtiot pystyivät maksamaan tulotukea viljelijöilleen. Tuki oli maatalous-
tuotannosta riippumatonta; täten valmistauduttiin myös YMP:n vuoden 
2003 uudistuksen tavoitteisiin, joiden avulla oli määrä lisätä viljelijöiden 
markkinasuuntautuneisuutta ja asettaa tuen maksamisen ehdoksi täy-
dentävien ehtojen noudattaminen.

67.  Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän rakenne ja jäsenvaltioilta edel-
lytetty yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän yksityiskohtainen täytän-
töönpano johtivat kuitenkin useisiin kyseenalaisiin tilanteisiin sen osalta, 
miten tuen oletettu edunsaaja määritettiin, tukikelpoiset alat yksilöitiin 
ja koko viljelijäväestölle tarkoitettu tuki jakautui. Tukea jaetaan viljeli-
jöille tilatuen lailla tilojen pinta-alan perusteella. Järjestelmässä ei oteta 
huomioon maataloustoiminnan alueellisia erityisominaisuuksia eikä sitä, 
miten viljelijät osallistuvat julkishyödykkeiden tuotantoon. Yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmän vaikutusta maatalousalan rakenneuudistuk-
seen ei ole vielä arvioitu ja jatkuvat rakenteelliset puutteet vaikutta-
vat edelleen kielteisesti monien viljelijöiden tuloihin. Lopuksi voidaan 
todeta, että nykyiset yhtenäistä pinta-alatukea soveltavat jäsenvaltiot 
eivät olleet vielä valmistautuneet tukioikeuksiin perustuvan tulotuki-
järjestelmän käyttöönottoon vuoden 2013 jälkeen. Täten neuvosto ja 
parlamentti voisivat kenties harkita, olisiko kyseisiä osa-alueita arvioitava 
jäljempänä esitettävien suositusten perusteella tulevan YMP:n uudistuk-
sen valmisteluvaiheessa.

EDUNSAAJAT, TUKIKELPOINEN MAA JA 
MAATALOUSTOIMINTA

68.  Tilatukea koskevassa kertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin pani 
merkille, että ”viljelijöitä” ja tuen maksamista edunsaajille, jotka joko eivät 
harjoita maataloutta tai joiden maataloustoiminta on vähäistä, ei ollut 
määritelty riittävän hyvin. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmästä voi-
tiin tämän tarkastuksen perusteella tehdä samat johtopäätökset. Lisäksi 
tietyissä tarkastetuissa jäsenvaltioissa yhtenäistä pinta-alatukea ( ja tulo-
tukea) maksettiin lain mukaan myös julkisyhteisöille, jotka hallinnoivat 
valtion maata mutta eivät muutoin harjoittaneet maataloutta. 

69.  Yhtenäistä pinta-alatukea saavat jäsenvaltiot eivät yksilöineet tarkas-
ti tukikelpoisia aloja ja tukea maksettiin käyttämättömien lohkojen tai 
muuhun kuin maataloustoimintaan käytetyn maan perusteella.
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Tilintarkastustuomioistuin suosittaa toistamiseen, että viljelijöiden tu-
lotuki olisi osoitettava aktiiviselle viljelijälle, jonka harjoittama maata-
loustoiminta on konkreettista ja säännöllistä. Erityisesti valtion maita 
hallinnoivat julkisyhteisöt, jotka eivät muutoin harjoita maataloustoi-
mintaa, olisi suljettava yhtenäisen pinta-alatuen ulkopuolelle.

SUOSITUS NRO 1

Maa-alan tukikelpoisuus olisi määritettävä selkeästi ja sen olisi rajoitut-
tava lohkoihin, joilla edellytetään konkreettista ja säännöllistä maata-
loustoimintaa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta koskevien 
standardien mukaisesti. Tukioikeuksiin perustuvan järjestelmän käyt-
töönoton myötä tukioikeuksia olisi myönnettävä ainoastaan tällaisille 
lohkoille.

SUOSITUS NRO 2

TILATUEN JAKAUTUMINEN

70.  Yhtenäisen pinta-alatuen jaon pääasiallisena perustana on viljelijöiden 
käytössä olevien viljelylohkojen pinta-ala. Jaossa ei oteta lainkaan huo-
mioon maataloustoiminnan alueellisia ominaisuuksia eikä sitä, tuotta-
vatko viljelijät panoksellaan julkishyödykkeitä. 

71.  Suurimmassa osassa uusia jäsenvaltioita maatalouden rakenne on kaksi-
jakoinen: valtaosa viljelijöistä saa vain erittäin pieniä määriä tukea, kun 
taas pieni määrä suuria edunsaajia saa suurimman osan tuesta.

Tukea olisi pyrittävä jakamaan tasapuolisemmin viljelijöiden kesken 
joko asettamalla rajat suuremmille yksittäisille tukimaksuille tai otta-
malla huomioon tilojen erityisolosuhteet eri alueilla.

SUOSITUS NRO 3
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YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN JÄRJESTELMÄN 
ASEMA MAATALOUSALAN RAKENNEUUDISTUKSESSA 

72.  Tuen taso on noussut vuosittain uusien jäsenvaltioiden liityttyä Euroopan 
unioniin. Kasvu jatkuu yhä unioniin vuonna 2004 liittyneiden jäsenval-
tioiden osalta vuoteen 2013 ja vuonna 2007 liittyneiden osalta vuoteen 
2016. Nykyisen tukitason ja tulevien lisäysten vaikutusta maatalousalan 
rakenneuudistukseen ja tilojen tehokkuuteen ei kuitenkaan vielä tunneta.

TILOJEN TULOIHIN VAIKUTTAVAT RAKENTEELLISET 
PUUTTEET

73.  Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavien jäsenvaltioiden maa-
talousekonomian jatkuvat rakenteelliset heikkoudet voivat vaikuttaa 
suorien tukien vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen pitkällä aikavälillä. 

TUEN OSITTAINEN AKTIVOINTI MAAN HINTOIHIN JA 
VUOKRIIN

74.  Yhtenäinen pinta-alatuki liittyy läheisesti viljelijän käytössä olevaan alaan, 
joten tuki voi nostaa maan tai maan vuokraamisen hintaa ja täten vähen-
tää tuen vaikuttavuutta.

Komission olisi analysoitava, missä määrin suorien tukien vaikuttavuus 
ja tehokkuus kärsii rakenteellisista heikkouksista ja maan hinnoista. 
Komission olisi analyysinsä pohjalta harkittava maatalousalan uudel-
leenjärjestely yn ja kilpailukyv yn lisäämiseen tähtääviä täydentäviä 
toimenpiteitä.

SUOSITUS NRO 4
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YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN JÄRJESTELMÄN 
SIIRTYMÄKAUSILUONNE JA TUKIOIKEUKSIIN 
PERUSTUVAN TUEN KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU 

75.  Yhtenäinen pinta-alatuki määritellään siir tymäkauden järjestelmäksi, 
joka on määrä korvata uudella tukioikeuksiin perustuvalla järjestelmällä. 
Useimmat yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavat jäsenvaltiot 
eivät kuitenkaan ole valmistautuneet ottamaan käyttöön tämäntyyppistä 
järjestelmää. Tilatukijärjestelmän käyttöönotosta EU-15-jäsenvaltioissa 
saatu kokemus on osoittanut, että tukioikeuksiin perustuvan tuen täy-
täntöönpanon vuoksi tuet maksettiin viljelijöille huomattavalla viipeellä.

Komission olisi tuettava jäsenvaltioita aktiivisesti ja seurattava tarkem-
min, miten jäsenvaltiot valmistautuvat tulevan tukioikeuksiin perus-
tuvan järjestelmän käyttöönottoon. Erityisesti sen olisi autettava jä-
senvaltioita yksilöimään kansallisia viranomaisia ja viljelijöitä koskevat 
keskeiset vaatimukset.

SUOSITUS NRO 5

Tilintarkastustuomioistuimen I jaosto on tilintarkastustuomioistuimen 
jäsenen Ioannis  SARMASIN johdolla  hy väk syny t  tämän ker tomuk sen 
Luxemburgissa 10. lokakuuta 2012 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
presidentti



36

Erityiskertomus nro 16/2012 – Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vaikuttavuus uusien jäsenvaltioiden viljelijöitä tukevana siirtymäkauden järjestelmänä

LIITE I

YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN JÄRJESTELMÄN JA TILATUKIJÄRJESTELMÄN VERTAILU

Sekä tilatukijärjestelmän että yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän tarkoituksena on antaa tulotukea 
viljelijöille. Molemmissa tapauksissa tuen perustana olevan maatalousmaan on oltava viljelijöiden 
käytössä tiettynä päivänä kunakin hakuvuonna ja ala on pidettävä maatalouden ja ympäristön kan-
nalta hyvässä kunnossa (asetuksessa (EY ) N:o 73/2009 määritellyllä tavalla).

Tilatukijärjestelmän ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän välillä on kuitenkin seuraavat kaksi kes-
keistä eroa:

a) Tukioikeudet 

Tilatukijärjestelmässä tuella on kahdenlaisia määräytymisedellytyksiä: i) käytössä olevien tuki-
kelpoisten hehtaarien määrä ja ii) viljelijän tukioikeuksien arvo. Tukioikeudet oikeuttavat kiin-
teään määrään hehtaarikohtaista tukea. Suurimmassa osassa tapauksia kunkin tukioikeuden 
arvo vastaa aiemmin viitekaudelle myönnetyn suoran tuen arvoa. Tukioikeuksia voi kaupata 
maa-alasta riippumatta. 

Yhtenäinen pinta-alatuki sitä vastoin määräytyy siten, että hehtaarikohtainen kiinteämääräinen 
tuki lasketaan vuosittain jakamalla kansalliset määrärahat asianomaisen jäsenvaltion käyttämää 
maatalousmaata kohti. Järjestelmässä ei ole tukioikeuksia.

b) Tukikelpoisen alan määritelmä: hyvä viljelykunto ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus

Tilatukijärjestelmässä tuki maksetaan tilan maatalousmaalle, jolla harjoitetaan maataloustoimin-
taa (ala on pidettävä maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa).

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä sitä vastoin tukikelpoista on maatalousmaa, jota todella 
käytetään ja joka oli hyvässä viljelykunnossa 30. kesäkuuta 2003. Asetuksessa ei määritelty hyvän 
viljelykunnon käsitettä tarkemmin. Käytännön syistä johtuen käsitettä sovellettiin ainoastaan 
liittymisvaiheessa. Tarkoituksena oli sulkea käytössä olevan maatalousmaan ulkopuolelle kesä-
kuussa 2003 hylättynä olleet lohkot ja estää viljelijöitä hakemasta tukea maalle, jonka he olisivat 
ottaneet takaisin viljelykäyttöön kyseisen ajankohdan jälkeen . Niin ollen kyseessä on pelkkä 
historiallinen käsite, jota käytännössä sovelletaan enää ainoastaan jäljempänä mainittavissa 
kahdessa tapauksessa.

Bulgarian ja Romanian osalta liittymisasiakirjassa ei mainittu kyseistä määräaikaa (30. kesäkuuta 
2003) ja periaatteessa maan on oltava hyvässä viljelykunnossa joka vuosi.

Hyvää viljelykuntoa koskevat standardit on määritelty ainoastaan Bulgariassa. Romaniassa viran-
omaiset eivät ole määrittäneet hyvää viljelykuntoa. Tästä seurasi, että käyttämättä olevia aloja 
ei suljettu maatalousmaan ulkopuolelle.

Käytännön syistä olennainen käsite on nykyään hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus, sillä 
viljelijöiden on noudatettava hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia, jotta he olisivat 
oikeutettuja saamaan tuen täysimääräisenä joko tilatukijärjestelmän tai yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmän kautta.
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TIIVISTELMÄ

I.
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on siir tymäkauden 
järjestelmä, joka toimii samoin periaattein kuin tilatukijär-
jestelmä, mutta siihen ei sisälly tukioikeuksia. Alun perin 
siirtymäkauden oli tarkoitus päättyä vuoden 2006 lopussa, 
mutta uusien jäsenvaltioiden pyynnöstä ne saivat mahdol-
lisuuden jatkaa sitä kahdella vuodella korkeintaan vuoden 
2008 loppuun asti. Sittemmin siir tymäkautta on jatkettu 
vuoden 2013 loppuun asti.

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä oli tarkoitettu yksin-
kertaistetuksi järjestelmäksi, jolla uudet jäsenvaltiot voi-
sivat maksaa viljelijöille suoraa tukea yksinkertaisemmin 
säännöin.

IV.
Komissio huomioi ongelman lainsäädäntöehdotuksissaan 
yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 (aktiivivilje-
lijän määritelmä).

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on tuotantomääristä 
riippumaton, joten tuensaajille ei aseteta tuotantovaati-
muksia. Tukea saavan viljelijän on kuitenkin harjoitettava 
maataloustoimintaa. Viljelijän on siis neuvoston asetuk-
sen (EY ) N:o 73/2009 mukaisesti vähintäänkin pidettävä 
maansa maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kun-
nossa. Näin ollen pelkästään sillä perusteella, että viljelijä 
ei säilytä tiettyä tuotantotasoa, ei voida katsoa, ettei hän 
harjoita maataloustoimintaa.

Vuodesta 2010 jäsenvaltioiden on ollut mahdollista olla 
maksamatta suoraa tukea luonnoll is i l le henk i löi l le tai 
oikeushenkilöille, joiden maataloustoiminta on vain vähäi-
nen osa koko taloudellisesta toiminnasta tai joiden pää-
liiketoimintaan tai toimialaan ei kuulu maataloustoiminnan 
harjoittaminen. 

KOMISSION 
VASTAUKSET
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V.
Komissio panee merk i l le t i l intarkastustuomioistuimen 
havainnon tukikelpoisten lohkojen tunnistamisesta. Uudet 
jäsenvaltiot kuitenkin loivat viljelylohkojen tunnistamis-
järjestelmänsä parhaiden käytettävissään olevien tietojen 
perusteella. Komissio auttoi uusia jäsenvaltioita paranta-
maan vil jelylohkojen tunnistamisjärjestelmiensä tietoja 
tekemällä tarkastuksia ja toimintasuunnitelmia. Tukikelpoi-
sen maan määritelmä yhtenäisen pinta-alatuen järjestel-
mässä ei mahdollista tuen maksamista käyttämättömälle 
maatalousmaalle (viljelemättä esim. taloudellisista tai sosi-
aalisista syistä).

Jos komissio havaitsee tarkastuksissaan vil jelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmissä tukikelvotonta maata, havaittuja 
puutteita seurataan tilien tarkastamisen ja hyväksymisen 
yhteydessä.

VI.
Tilatukijärjestelmän tavoin yhtenäisen pinta-alatuen jär-
jestelmässä maksetun tuen määrä ei riipu maanviljelytoi-
minnan (mukaan lukien julkishyödykkeiden tuottaminen) 
aiheuttamista kuluista. Yhtenäinen pinta-alatuki on kiinteä, 
pinta-alaperusteinen tuki, jonka pääasiallinen tavoite on 
toimia perustulotukena. Yhtenäisen pinta-alatuen järjes-
telmä tarjoaa perustan julkisten maataloushyödykkeiden 
tuottamiselle suojelemalla luonnonvaroja, sillä se velvoit-
taa pitämään maan maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Tämä on todettu erityisesti Euroopan 
ympäristöpoliittisen instituutin (IEEP) julk ishyödykkeitä 
koskevassa tutkimuksessa1. 

Ti lojen koko EU-12-jäsenvaltioissa on hyvin vaihteleva. 
Yhtenäisen pinta-alatuen määrä perustuu tilan pinta-alaan, 
jolloin suuret tilat saavat enemmän tukea. Lisäksi uudet 
jäsenvaltiot ottivat huomioon herkkien alojen ja alueiden 
erityisongelmia, kun ne myönsivät täydentävää kansallista 
suoraa tukea ja erityistukea.

Lainsäädäntöehdotuksissa yhteisestä maatalouspolitiikasta 
vuoteen 2020 todetaan, että on otettava käyttöön aktiivi-
viljelijän määritelmä ja jaettava tuki uudella tavalla jäsen-
valtiokohtaisen ja suoran tuen välillä.

1 Cooper, T., Hart, K. ja Baldock, D. (2009) The Provision of Public Goods 

Through Agriculture in the European Union, Report for DG Agriculture and 

Rural Development (maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolle 

tehty tutkimus julkisten hyödykkeiden tarjoamisesta maatalouden avulla 

Euroopan unionissa), sopimusnro 30-CE-0233091/00-28, Euroopan 

ympäristöpoliittinen instituutti, Lontoo.

VII.
Yhtenäistä pinta-alatukea ei voi eriyttää alueellisesti, sillä 
kyseessä on siirtymäkauden järjestelmä ennen alueellisia 
tilatukia. Mikäli jäsenvaltiot olisivat halunneet maksaa eri 
alueille eri määrän tukea, ne olisivat voineet ottaa käyttöön 
tilatukijärjestelmän tai vuodesta 2010 lähtien maksaa ase-
tuksen 73/2009 131 artiklan mukaista erityistukea. Heikom-
massa asemassa olevien alueiden tukemiseen on keinoja 
myös maaseudun kehittämisohjelmissa (epäsuotuisten alu-
eiden tuet).

VIII.
Jäsenvaltioissa maksettujen suorien tukien taso on poliitti-
nen kompromissi, joka kuitenkin perustuu selkeisiin arvio-
perusteisiin ja aiempiin viitejaksoihin. Tämä johtuu yhte-
näisen pinta-alatuen asteittaisesta käyttöönotosta, jonka 
tarkoituksena oli välttää vääristymiä eri alojen välillä.

Komissio tarkastelee yhteisen maatalouspolitiikan välineitä 
jatkuvasti erityisesti politiikan arvioinneilla. Suorien tukien 
vaikutusten arviointi on jaoteltu aihealueittain. Vuonna 
2011 on julkaistu arvio suoran tuen vaikutuksesta tuloihin2, 
ja parhaillaan tehdään arviota suoran tuen rakenteellisista 
vaikutuksista. Arvion tuloksia odotetaan vuoden 2013 toi-
sella puoliskolla. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on 
tilatukijärjestelmän poikkeus, joten arvioinnissa sen ja tila-
tuen järjestelmän vaikutuksia käsitellään yhdessä.

IX.
Tuen pääomittaminen maan hintaan tilatukijärjestelmän 
alueellisessa mallissa tai yhtenäisen pinta-alatuen järjestel-
mässä saattaa olla yleisempää kuin historiallisessa mallissa. 
Yhtenäisen maatalouspolitiikan perusteella sovellettavien 
toimenpiteiden vaikutusta maakaupan markkinoiden toi-
mintaan EU:n jäsenvaltioissa on arvioitu komission yksi-
köiden tilaamassa tutkimuksessa3. Kaikista viljelymaan hin-
toihin vaikuttavista tekijöistä yhteisen maatalouspolitiikan 
tuilla on kuitenkin melko pieni vaikutus. Tuen pääomitta-
mista ei myöskään välttämättä esiinny enemmän kuin aikai-
semmissa tuotantomääristä riippuvaisissa tukimuodoissa.

2 http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/income/index_en.htm.

3 http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/

index_en.htm.
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X.
Asetuksen 73/2009 122 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhte-
näisen pinta-alatuen järjestelmän on oltava käytössä 31. 
joulukuuta 2013 asti. Yhtenäinen pinta-alatuen järjestelmä 
si is  lakkaa uuden yhteisen maatalouspolit i ikan myötä, 
mistä uudet jäsenvaltiot ovat olleet tietoisia asetuksen jul-
kistamisesta tammikuussa 2009 lähtien.

Uusilla jäsenvaltioilla on ollut joka vuosi halutessaan mah-
dollisuus ottaa käyttöön tavallinen tilatukijärjestelmä, ja 
komissio on käynyt aiheesta muutaman k iinnostuneen 
uuden jäsenvaltion kanssa useita teknisiä neuvotteluja. 
On kuitenkin jäsenvaltioiden vastuulla arvioida tätä kos-
kevan päätöksen hyödyt ja haitat. Jäsenvaltioiden maata-
lousyhteisön rakenne ja hallinnolliset valmiudet ovat hyvin 
erilaiset.

XI. Yhteinen vastaus luetelmakohtiin 1 ja 2
”Konkreettisen ja säännöllisen maataloustoiminnan” kal-
tainen arviointiperuste saattaisi kytkeä tuen tason siihen, 
miten avunsaaja täyttää todellisen tuotantovaatimuksen, 
mikä ei sovi yhteisen maatalouspoliti ikan tavoitteiseen 
lisätä tuotantomääristä riippumattomalla tuella markkina-
suuntautumista. Se ei myöskään ole WTO:n maatalousso-
pimuksen, ”vihreän laatikon”, ehtojen mukaista. Lisäksi toi-
minnan monipuolistaminen on varteenotettava vaihtoehto 
maatalousalalla, jolla kasvumahdollisuudet ovat vähäiset.

N y k y i s e n  l a i n s ä ä d ä n n ö n  m u k a a n  ( a s e t u k s e n  ( E Y ) 
N:o 73/2009 2 artikla) kaikille maataloustoimintaa harjoit-
tavalle luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilölle voidaan 
maksaa suoraa tukea. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin karsia 
suoran tuen saajia soveltamalla asetuksen 28 artik lan 2 
kohtaa. Lisäksi jäsenvaltioilla on velvollisuus asettaa hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimusten vähimmäistaso.

Ongelmaan tartutaan komission yhteistä maatalouspolitiik-
kaa vuoteen 2020 koskevissa ehdotuksissa määrittelemällä 
aktiiviviljelijä ja maataloustoiminta4.

4 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen 

maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 

koskevista säännöistä, 4 ja 9 artikla.

XI. Vastaus luetelmakohtaan 3
Komission lainsäädäntöehdotuksissa pyritään tuen tasa-
puolisempaan jakamiseen suorien tuk ien asteittaisel la 
vähentämisellä, tukikaton asettamisella, pilareiden välisellä 
joustavuudella, kansallisten enimmäismäärien alueellisella 
jakamisella, tukioikeuksien arvon yhdenmukaistamisella 
ja pienvil jel i jöiden tuk ijärjestelmällä.  Uuden polit i ikan 
muk aan k aikk ien jäsenvalt ioiden (nykyis in yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmää soveltavat maat mukaan lukien) 
on mahdollista eriyttää tukensa alueellisesti maatalouden 
ja talouden erityisolosuhteiden ja alueellisten maatalouden 
harjoittamismahdollisuuksien mukaisesti.

XI. Vastaus luetelmakohtaan 4
Asiaa on tutkittu maakaupan markkinoiden toimintaa kos-
kevassa tutkimuksessa5 ja yhteisen maatalouspolitiikan ter-
veystarkastusta koskevassa vaikutustenarvioinnissa6. Par-
haillaan markkinoihin vaikuttavia tekijöitä tutkitaan lisää 
tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen seitsemännessä 
puiteohjelmassa7.

Yhtenäinen pinta-alatuki toimii tehokkaana tulovakuutuk-
sena ja varmistaa vähimmäistulot auttaen viljelijöitä lie -
ventämään tällaisten rakenteellisten tekijöiden haitallisia 
vaikutuksia.

XI. Vastaus luetelmakohtaan 5
On jäsenvaltioiden asia päättää tilatukijärjestelmän käyt-
töönotosta ja pyytää komissiolta neuvotteluja. Komission 
yksiköt ovat valmiita neuvotteluihin sek ä avustamaan 
jäsenvaltioita, jotka sitä tarvitsevat ja pyytävät. Komission 
on noudatettava toissijaisuusperiaatetta, eikä se voi puut-
tua jäsenvaltioiden toimivallassa oleviin asioihin.

5 Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States under the 

Influence of Measures Applied under the Common Agricultural Policy (selvitys 

yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden piiriin kuuluvien 

maamarkkinoiden toiminnasta EU-jäsenvaltioissa), loppuraportti, marraskuu 

2008, http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/

index_en.htm.

6 CAP HEALTH CHECK – IMPACT ASSESSMENT NOTE N° 1  (yhteisen 

maatalouspolitiikan terveystarkastus – vaikutustenarviointia koskeva 

huomautus nro 1) http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/ia_annex/

c1_en.pdf.

7 Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the 

Member States (maatalouden tuotannontekijöiden vertailututkimus eri 

jäsenvaltioissa), http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.

document&PJ_RCN=11351201. Tuotannontekijöiden tutkimushanke, joka 

alkoi 1.9.2010 ja päättyy 31.8.2013.
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JOHDANTO

7.
Liittymissopimuksen mukaan uudet jäsenvaltiot voivat 
käyttää yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää vuoden 2006 
loppuun ja pyynnöstä pidentää aikaa vuodella kaksi kertaa 
(vuoden 2008 loppuun asti).

HUOMAUTUKSET

20.
Vain neuvoston asetuksen (EY ) N:o 73/2009 määritelmän 
mukaiset viljelijät (maataloustoimintaa harjoittavat henki-
löt) ovat tukikelpoisia. Määritelmä vastaa järjestelmän tuo-
tantomääristä riippumatonta luonnetta ja tavoitetta lisätä 
viljelijöiden markkinasuuntautumista. Näin se varmistaa, 
että WTO:n vihreän laatikon ehdot täyttyvät. Tukikelpoi-
suuden kriteereiksi ei voida asettaa tuotantovelvoitteita tai 
tuottavuuteen liittyviä tekijöitä.

Maanomistajat, jotka eivät harjoita maanviljelystoimintaa, 
tai muut kuin viljelijät eivät kuitenkaan ole tukikelpoisia.

Voi siis syntyä tilanteita, joissa vil jeli jät täyttävät hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimukset, mutta heidän 
maataloustoimintansa on vähäistä. Muistutettakoon kui-
tenkin, että jäsenvaltioilla on velvollisuus asettaa hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimusten vähimmäistaso. 

Komissio on tarttunut ongelmaan lainsäädäntöehdotuksis-
saan yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 teke-
mällä ehdotuksen aktiiviviljelijän määritelmästä.

Jos komissio havaitsee tarkastuksissaan vil jelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmissä tukikelvotonta maata, havaittuja 
puutteita seurataan tilien tarkastamisen ja hyväksymisen 
yhteydessä.

21.
Jäsenvaltioiden on arvioitava, soveltuuko maa erityispiirtei-
neen maatalouskäyttöön. 

Nykyisen EU-lainsäädännön (asetuksen 73/2009 2 artiklan 
1 kohdan a alakohta) mukaan tuensaajia voidaan tilintar-
kastustuomioistuimen mainitsemissa esimerkeissä pitää 
viljelijöinä, kunhan he harjoittavat maataloustoimintaa. He 
ovat siis oikeutettuja yhtenäiseen pinta-alatukeen, mikäli 
tukikelpoisuusehdot täyttyvät.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin asetuksen 73/2009 28 artik-
lan 2 kohdan perusteella ol la myöntämättä yhtenäistä 
pinta-alatukea viljelijöille, joiden harjoittama maatalous on 
vähäistä.

Jos komissio havaitsee tarkastuksissaan vil jelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmissä tukikelvotonta maata, havaittuja 
puutteita seurataan tilien tarkastamisen ja hyväksymisen 
yhteydessä.

22.
Maataloustoiminnan määritelmä vastaa tavoitetta lisätä vil-
jelijöiden markkinasuuntautuneisuutta. Näin se varmistaa, 
että WTO:n vihreän laatikon sääntöjä noudatetaan. Yhtenäi-
nen tilatukijärjestelmä on riippumaton tuotantomääristä ja 
noudattaa WTO:n vihreän laatikon sääntöjä, joten tuotanto-
vaatimuksia tai tuottavuuteen liittyviä tekijöitä ei voi aset-
taa tukikelpoisuuden kriteereiksi. Näin ollen viljelijät voivat 
päättää ”säilyttää maan maatalouden ja ympäristön kan-
nalta hyvässä kunnossa” tuottamatta maataloustuotteita.

Tuotantomäär istä r i ippumattoman tuen pääasial l inen 
tavoite on lisätä markkinasuuntautuneisuutta, ja yleensä 
viljelijät yrittäjinä viljelevätkin aktiivisesti saadakseen tuloa 
tuotteidensa myynnistä ja mahdollisesti muusta toimin-
nasta. Myös päätös olla tuottamatta tehdään markkina-
suuntautuneesti, jos erilaisia tuotantokustannuksia ei pys-
tytä kattamaan.

Komissio on kuitenkin sitä mieltä, että valtaosaa yhtenäistä 
pinta-alatukea saavasta maatalousmaasta käytetään tuo-
tantoon ja sellaisten edunsaajien maa, joilla maataloutta 
harjoitetaan vain vähän, muodostaa varsin pienen osuuden 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän piir iin kuuluvasta 
maasta. 

Katso myös komission 20 kohtaan antama vastaus.
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Laatikko 1
Komissio on tarttunut ongelmaan lainsäädäntöehdotuksis-
saan yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 määrit-
telemällä aktiiviviljelijän.

N y k y i s e n  l a i n s ä ä d ä n n ö n  m u k a a n  ( a s e t u k s e n  ( E Y ) 
N:o 73/2009 2 artik la) kuka tahansa maataloustoimintaa 
harjoittava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi saada 
suoraa tukea. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin karsia suoran 
tuen saajia soveltamalla asetuksen 28 artik lan 2 kohtaa. 
Lisäksi jäsenvaltioilla on velvollisuus asettaa hyvän maata-
louden ja ympäristön vaatimusten vähimmäistaso.

Jos komissio havaitsee tarkastuksissaan vil jelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmissä tukikelvotonta maata, havaittuja 
puutteita seurataan tilien tarkastamisen ja hyväksymisen 
yhteydessä.

23.
Kun terveystarkastuksen aikana keskusteltiin tarkemmin 
suoran tuen paremmasta kohdentamisesta ,  neuvosto 
katsoi, että jäsenvaltioille on annettava joustovaraa har-
kita toissijaisuusperiaatteen ja taloutensa erityispiirteiden 
mukaisesti ,  mitä tekijöitä niiden on otettava huomioon 
soveltaessaan kyseistä mahdollisuutta (olla myöntämättä 
suoria tukia ”luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, 
joiden maataloustoiminta on vain vähäinen osa koko talou-
dellisesta toiminnasta tai joiden pääliiketoimintaan tai toi-
mialaan ei kuulu maataloustoiminnan harjoittaminen”). 
Komissio on lisäksi tarttunut tähän lainsäädäntöehdotuk-
sissaan yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 teke-
mällä ehdotuksen aktiiviviljelijän määritelmästä.

24.
Käytössä olevalla maatalousmaalla tarkoitetaan komission 
tilastokäyttöön vahvistamaa pellon, pysyvien nurmien ja 
niittyjen, pysyvien viljelmien ja puutarhaviljelmien koko-
naispinta-alaa. Tämän määritelmän mukaisesti maatalous-
maa, jota ei enää jostain (esim. taloudellisesta tai sosiaali-
sesta) syystä viljellä, on luokiteltava kategoriaan ”muu maa”, 
jolle ei myönnetä yhtenäistä pinta-alatukea. On jäsenvalti-
oiden vastuulla arvioida, soveltuuko maa erityispiirteineen 
maatalouskäyttöön. 

Jos komissio havaitsee tarkastuksissaan vil jelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmissä tukikelvotonta maata, havaittuja 
puutteita seurataan tilien tarkastamisen ja hyväksymisen 
yhteydessä.

28.
Bulgarian ja Romanian kohdalla luovuttiin aiemmasta vii-
teluvusta ”hyvässä viljelykunnossa” olevasta maasta joh-
tuen niiden maatalousalojen erityisestä rakenteesta ennen 
liittymistä. Erilaisista syistä (hajanaiset lohkot, epäselvät 
omistussuhteet ja pääomien puute) laajoja alueita maata-
lousmaita oli yhä viljelemättä maiden liittyessä unioniin. 
Niinpä hyvän viljelykunnon vaatimusta tuen ehtona pää-
tettiin soveltaa vuosittain. 
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Yhteinen vastaus 30–32 kohtaan
Uudet jäsenvaltiot loivat viljelylohkojen tunnistamisjärjes-
telmänsä parhaiden käytettävissään olevien tietojen perus-
teella. Komission vuonna 2004 tekemissä tarkastuksissa 
todettiin, että viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmät olivat 
yleisesti ottaen toimivat Slovakiassa, Puolassa ja Unkarissa. 
Järjestelmiin tallennettu tieto tukikelpoisesta maatalous-
maasta ei aina pitänyt täysin paikkaansa, mutta komissio 
auttoi uusia jäsenvaltioita parantamaan viljelylohkojen tun-
nistamisjärjestelmiensä laatua tekemällä tarkastuskäyntejä 
ja toimintasuunnitelmat Bulgarialle ja Romanialle.

33.
Komissio on hyväksynyt yhtenäisen pinta-alatuen järjestel-
män piiriin sen maatalousmaan, jonka uudet jäsenvaltiot 
ennen liittymistään (puolueettomin perustein) arvioivat 
mahdollisesti tukikelpoiseksi alueeksi. Viljelylohkojen tun-
nistamisjärjestelmään on tallennettu kaikki maatalousmaa, 
mutta eri syistä (esim. maaomaisuuden palauttaminen, 
hajanaiset lohkot,  pääsy maalle jne.)  vi l jel i jät eivät ole 
hakeneet tukea koko alueelle. Näin ollen komission hyväk-
symä tukialue saattaa olla pienempi kuin viljelylohkojen 
tunnistusjärjestelmään rekisteröity maatalousalue.

34.
Asetuksen (EY ) 1121/2009 liitteessä VIII yhtenäisen pinta-
alatuen piir i in hyväksytyn maatalousmaan ja vil jelyloh-
kojen tunnistusjärjestelmään kirjatun kaiken yhtenäiseen 
pinta-alatukeen oikeutetun maan välinen kokoero voidaan 
selittää. Näin ollen komissio ei pitänyt tarpeellisena pyytää 
jäsenvaltioita tutkimaan eroa.

Katso myös 33 kohtaan annettu vastaus.

35. Yhteinen vastaus a) ja b) kohtiin
Vähennyskertoimen soveltaminen on vakiintunut meka-
nismi, jolla vältetään talousarviomäärärahojen ylittäminen. 
Epävarmuutta ei ole, sillä jäsenvaltiot voivat ilmoittaa vilje-
lijöille hyvissä ajoin yhtenäisen pinta-alatuen hehtaarikoh-
taisen enimmäismäärän, johon nämä ovat oikeutettuja (= 
talousarviossa tuelle osoitetut määrärahat jaettuna asetuk-
sen (EY ) 1121/2009 liitteessä VIII yhtenäisen pinta-alatuen 
piiriin hyväksytylle maatalousmaalle), sekä tukihakemusten 
tietojen perusteella arvioidun mahdollisen vähennyksen.

38.
Komissio on tutkinut kaikki pyynnöt käytössä olevan maa-
talousalueen muuttamisesta objektiivisin perustein (esim. 
maatilojen koko, kokemus tukihakemuksista aikaisemmilta 
vuosilta, viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän päivittämi-
nen jne.). Pitkän ajan kokemusta tukihakemuksista pide-
tään yhtenä objektiivisista perusteista. 

Vuonna 2005 Slovak ian tasavallan viranomaiset tek ivät 
käytössä olevan maatalousmaan mukauttamista koske-
van pyynnön vain vuonna 2004 haetun yhtenäisen pinta-
alatuen perusteella (yhden vuoden aineisto). Komissio ei 
pitänyt pyynnön perusteita riittävinä, sillä tuolloin tilanne 
Slovakian tasavallassa oli erityinen (maanomistajakiistoja) 
ja kokemus yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmästä vähäi-
nen. Marraskuussa 2008 Slovakian tasavalta kuitenkin uusi 
käytössä olevan maatalousmaan mukauttamista koskevan 
pyyntönsä. Tuolloin si l lä oli  jo neljän vuoden kokemus 
yhtenäisen pinta-alatuen hakemuksista, ja tämän pyynnön 
komissio hyväksyi. 

39.
Maa voi olla tukikelvoton muun muassa siksi, että se on 
hylätty. Komissio havaitsee säännöllisesti tarkastuksissaan 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmissä tukikelvotonta 
maata, ja havaittuja puutteita seurataan tilien tarkastami-
sen ja hyväksymisen yhteydessä.

40.
Tarkastuksissa havaittuja puutteita seurataan tilien tarkas-
tamisen ja hyväksymisen yhteydessä.
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41.
Komission Unkarissa tekemät tarkastukset vahvistivat, että 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän laatu on parantunut 
vuosien mittaan.

Romanian kohdalla komissio päätti vuonna 2012 edeltä-
vänä vuonna tekemiensä tarkastusten perusteella poistaa 
yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevan 
varauksensa sillä perusteella, että Romanian toimintasuun-
nitelma oli pantu täysin täytäntöön ja järjestelmän laatu 
ja toimivuus riittivät sen käyttöönottoon maksatusvuonna 
2011. Parannetun yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestel-
män käyttöönottoa tarkastellaan osana vuoden 2012 taval-
lista tarkastusohjelmaa.

Bulgarialle laadittiin yksityiskohtainen yhdennettyä hal-
l into- ja valvontajärjestelmää koskeva toimintasuunni-
telma, joka ol i  toteutettu suunnitel lusti  marraskuussa 
2011. Tehdyissä tarkastuksissa (vuoden 2011 lopusta vuo-
den 2012 alkuun) todettiin toimien olleen asianmukaisia, 
mutta komissiolla ei vielä ollut riittävää varmuutta siitä, 
että uusien tekijöiden soveltaminen toimisi täysin vuoden 
2012 tukihakemuksia käsiteltäessä. Näin ollen varaumaa ei 
poistettu8.

42.
Kaikkia tarkastuksissa havaittuja puutteita seurataan tilien 
tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä.

43.
Joissain erityistapauksissa maan suora tukikelpoisuus ei 
ehkä ole ilmeistä. Komissio tarttui ongelmaan laatimalla 
kyselyn ja mietinnön, joka perustui keskusteluihin jäsen-
valtioiden kanssa. Mietinnössä (DS/2010/04 rev1) päädyt-
tiin (kyselyn ja keskustelun perusteella) siihen, että aluei-
den tukikelpoisuus on ”valtaosassa tapauksista kiistatonta, 
eikä sen ar vioiminen tuota ongelmia tarkastaj i l le eikä 
viljelijöille”.

8 Vuotuinen toimintakertomus 2011 – http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/

aar/doc/agri_aar_2011.pdf – sivu 75.

Vi l jel i jän päätöksen maataloustuotannon jatkamisesta 
tuk ikelpoisella alueella tai pelkästään maan säilyttämi-
sestä maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kun-
nossa pitäisi perustua markkinaolosuhteisiin eikä tukeen. 
Jäsenvaltioiden määrittämät kansalliset standardit eivät 
välttämättä edellytä viljelijöiltä toimia maataloustuotan-
non ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi. Eurostatin määritelmän 
mukaan käytössä olevaan maatalousmaahan ei voi kuulua 
hylättyä maatalousmaata. Komission lainsäädäntöehdo-
tuksissa yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 tuki 
kohdennetaan paremmin määrittelemällä aktiiviviljelijä.

Laatikko 2 
Asetuksen 1782/2003 143 b artiklan 4 kohdan (asetuksen 
73/2009 124 artikla) mukaan yhtenäisen pinta-alatuen jär-
jestelmässä maatalousmaan määrä on se osa käytössä ole-
vasta maatalousmaasta, joka on hyvässä viljelykunnossa 
r i ippumatta si itä ,  onko se tuotannossa,  ja tar vittaessa 
mukautettuna puolueettomin perustein, jotka Bulgaria 
tai Romania vahvistaa komission hyväksynnän saatuaan. 
Bulgarian kansallinen hyvän viljelykunnon kriteeri laidun-
maalle oli maan soveltuminen laiduntamiseen. Näin ollen 
mikä tahansa hyvässä viljelykunnossa oleva maa on oikeu-
tettu yhtenäiseen pinta-alatukeen Bulgariassa.

Romanian viranomaiset ovat laatineet suuntaviivat luokitel-
lakseen hylätyn maan. Lisäksi he tarkastivat Romanian toi-
mintasuunnitelman puitteissa yli 11 000 hylätyiksi epäiltyä 
viitelohkoa varmistaakseen niiden tukikelpoisuuden. 

Komissio havaitsee säännöllisesti tarkastuksissaan viljely-
lohkojen tunnistamisjärjestelmissä tukikelvotonta maata, 
ja havaittuja puutteita seurataan til ien tarkastamisen ja 
hyväksymisen yhteydessä.

44.
Yhtenäinen pinta-alatuki on kiinteä, pinta-alaperusteinen 
tuki, jonka pääasiallinen tavoite on toimia perustulotukena.
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46.
Vuotuista työyksikköä kohti laskettujen tulojen kasvu kohti 
johtui hintojen nousun ja julkisen tuen lisäksi työvoiman 
vähenemisestä kyseisenä aikana.

47.
Jotta tilanteesta saataisiin kokonaiskuva, yhtenäisen pinta-
alatuen merk itystä arvioitaessa pitäisi  ottaa huomioon 
myös markkinoilta saatavat tulot.

48.
Kun yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä otettiin käyttöön 
vuonna 2004, nettolisäarvo kasvoi sekä EU-10- että EU-
15-jäsenvaltioissa. Myöhemmin nettolisäarvo vaihteli ilman 
selvää yhteyttä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään.

49.
Yhtenäinen pinta-alatuki on tarkoitettu aluetueksi,  jota 
varten viljelijöiden ei tarvitse selvittää tulojaan. Tuen rahal-
l inen määrä lasketaan tukikelpoisten hehtaarien perus-
teella. Lisäksi uudet jäsenvaltiot voivat tukea viljelijöiden 
erityisryhmiä tai erityisaloja täydentävällä kansallisella suo-
ralla tuella ( ja erityistuella). Pienten tilojen tulotilannetta 
käsitellään komission lainsäädäntöehdotuksissa yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020.

Niihin sisältyy mahdollisuus suorien tukien asteittaiseen 
vähentämiseen ja tukikaton asettamiseen, jolloin viljeli-
jöille maksettavia tukia voidaan rajoittaa.

50.
Tuotantomääristä r i ippumattoman tukijärjestelmän tar-
koitus on lisätä viljelijöiden markkinasuuntautuneisuutta. 
Tuen tason määräytyminen esim. viljelijän tulotason perus-
teella toimisi tätä tavoitetta vastaan. Koska tulotaso liittyy 
läheisesti myös tuotantotasoon ja -tyyppiin, se ei myös-
kään olisi WTO:n vihreän laatikon sääntöjen mukaista.

Komissio kuitenkin myöntää, että tuki pitäisi jakaa vilje-
l i jöil le kohdennetummin, ja tämä onkin keskeinen asia 
komission lainsäädäntöehdotuksissa yhteisestä maatalous-
politiikasta vuoteen 2020, joissa otetaan huomioon esimer-
kiksi nuoret viljelijät, pienet tilat, erityisistä luonnonolosuh-
teista johtuvista rajoitteista kärsivät alueet jne.

51.
Tilanne EU-12-jäsenvaltioissa on hyvin vaihteleva. Koska 
yhtenäinen pinta-alatuki on aluetuki, pinta-alaltaan suu-
remmat tilat saavat enemmän tukea, vaikka eivät välttä-
mättä tuota enempää.

Uudel leenjak ova ik utus  on i lmeinen jopa  t i la tuk i jä r -
jestelmässä 9,  jossa 82 prosenttia edunsaaj ista saa al le 
10 000 euroa tuotantomääristä riippumatonta tukea, mikä 
muodostaa kuitenk in vain 24 prosenttia tuk imaksujen 
kokonaisarvosta. 

Tilintarkastustuomioistuimen mainitsemaan 0,2 prosenttiin 
edunsaajista kuuluu usein suuria useista pienistä tiloista 
koostuvia osuuskuntia.

Neuvosto päätti, että uudet jäsenvaltiot voivat ottaa käyt-
töön tukien mukauttamisen (suorien tukien asteittainen 
vähentäminen) vasta, kun niiden taso on vähintään sama 
kuin muissa jäsenvaltioissa. 

Komissio pyrkii tuen asianmukaiseen jakamiseen eri kokois-
ten tilojen välillä lainsäädäntöehdotuksissaan yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 ehdottamalla suorien 
tukien asteittaista vähentämistä, tukikattoa ja erityisohjel-
maa pienille tiloille.

52.
Jotta yhtenäisen pinta-alatuenjärjestelmä säilyisi yksinker-
taisena, sitä ei ole mahdollista kohdentaa alueittain. Uudet 
jäsenvaltiot voivat kuitenkin myöntää eri aloille täyden-
tävää kansallista suoraa tukea korvatakseen EU:n suorien 
tukien asteittaisen käyttöönoton. Tämä sekä 131 artiklan 
mukainen tuki (erityistuki) mahdollistavat sen, että her-
k illä aloilla toimivien viljelijöiden erityistarpeet voidaan 
ottaa huomioon (esim. eläintuottajat, joilla ei ole maata-
lousmaata). Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän lisäksi 
heikommassa asemassa olevilla alueilla toimivia viljelijöitä 
voidaan tukea myös maaseudun kehittämisohjelmista (epä-
suotuisten alueiden tuet).

9 CATS-tiedot, 2010.
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53.
Tilatukijärjestelmä on tuotantomääristä riippumaton, joten 
siinä ei aseteta tuotantovaatimuksia. Näin ollen ainoastaan 
sillä perusteella, että viljelijä ei säilytä tiettyä tuotantota-
soa, ei voida katsoa, ettei hän harjoita maataloustoimintaa. 
Kaikkien tukea saavien viljelijöiden on kuitenkin harjoitet-
tava maataloustoimintaa eli vähintään säilytettävä maansa 
maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. 

Vaikka maa siis vain säilytettäisiin maatalouden ja ympäris-
tön kannalta hyvässä kunnossa, yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmä luo pohjan julkisten maataloushyödykkeiden 
tuottamiselle suojelemalla luonnonvaroja. Maataloustuo-
tantoa ei voi ottaa tukiperusteeksi, sillä se olisi tuotanto-
määristä riippumattomien tukien luonteen ja WTO:n vih-
reän laatikon ehtojen vastaista. 

Ongelmaan puututtiin terveystarkastuksen myötä asetuk-
sen 73/2009 28 artiklan 2 kohdalla. Sen mukaisesti jäsen-
valtiot voivat sulkea pois tuen piiristä edunsaajat, joiden 
maataloustoiminta on vain vähäinen osa koko taloudel-
lisesta toiminnasta tai jotka eivät harjoita lainkaan maa-
taloustoimintaa. Komissio on lisäksi tarttunut tähän lain-
säädäntöehdotuksissaan yhteisestä maatalouspolitiikasta 
vuoteen 2020 määrittelemällä aktiiviviljelijän.

54.
Uudet jäsenvaltiot voivat myöntää eri aloille täydentävää 
kansallista suoraa tukea korvatakseen EU:n suorien tukien 
asteittaisen käyttöönoton. Tämä sekä 131 artiklan mukai-
nen tuki (erityistuki) mahdollistavat sen, että herkillä aloilla 
toimivien viljelijöiden erityistarpeet voidaan ottaa huomi-
oon (esim. eläintuottajat, joilla ei ole maatalousmaata).

55.
Maatalouden pääosaston arviointisuunnitelmassa ennakoi-
daan, että 68 artiklan mukaisia toimia arvioidaan vuosina 
2013–2014. Näin komissio saa käyttöönsä artik lan sovel-
tamisesta kattavat tiedot, muun muassa jäsenvaltioiden 
1. lokakuuta 2012 mennessä toimittamat kertomukset, ja 
se voi käsitellä jäsenvaltioiden 1. elokuuta 2011 käyttöön 
ottamia muutoksia.

Komissio muistuttaa, että 68 artik la antaa jäsenvaltioille 
myös mahdollisuuden käyttää osan yhtenäisen pinta-ala-
tuen määrärahoistaan kahdeksan muun kategorian mukai-
siin toimiin.

57.
Komissio tarkastelee yhteisen maatalouspolitiikan välineitä 
jatkuvasti erityisesti politiikan välineitä arvioidessaan. Suo-
rien tukien vaikutusten arviointi on jaoteltu aihealueittain. 

Arviointi suoran tuen vaikutuksista tuloihin on julkaistu 
vuonna 2011, ja komissio on parhaillaan toteuttamassa 
suoran tuen rakenteellisista vaikutuksista ulkopuolista arvi-
ointia, jossa arvioidaan suoran tuen järjestelmien, myös 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän, vaikutuksia tilara-
kenteeseen10. Arvioinnin on määrä valmistua syksyllä 2013.

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on siirtymäajan jär-
jestelmä ennen tilatukijärjestelmää, joten arvioinneissa sen 
vaikutuksia käsitellään yhdessä tilatukijärjestelmän vaiku-
tusten kanssa.

58.
Useimmissa tilintarkastustuomioistuimen mainitsemissa 
ongelmissa viljelijöitä voidaan auttaa myös muilla yhteisen 
maatalouspolitiikan välineillä, kuten maaseudun kehittä-
misohjelman tuella ja maatilojen neuvontajärjestelmällä. 
Jäsenvaltiot suunnittelevat ja valitsevat toimensa lukuisten 
vaihtoehtojen joukosta tarpeidensa mukaan (tilojen nykyai-
kaistaminen, työntekijöiden koulutus jne.). Maapolitiikkaan 
(maanomistajuuden pirstaleisuus) komissio sen sijaan ei 
voi puuttua, sillä se ei kuulu komission toimivaltaan.

Yhtenäinen pinta-alatuki toimii tehokkaana tulovakuutuk-
sena ja varmistaa vähimmäistulot auttaen näin viljelijöitä 
lieventämään tällaisten rakenteellisten tekijöiden haitallisia 
vaikutuksia.

10 Arvioinnissa on määrä tarkastella erityisesti suoran tuen vaikutuksia 

tilarakenteeseen (koko, lukumäärä, maan käyttö, karjan määrä) ja 

maatalouden säilymiseen syrjäisillä alueilla sekä vaikutuksia työvoimaan, 

pääomaan ja tilojen liiketoimintasuunnitelmiin.
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59.
Komissio ei ole täysin samaa mieltä tilintarkastustuomiois-
tuimen kanssa. Maakaupan markkinoita koskeva ulkopuoli-
nen tutkimus osoittaa, että tuen pääomittaminen hintoihin 
vaihtelee maittain ja alueittain, koska niiden maakaupan 
markkinoiden rakenteet ovat erilaiset.  Tuki vaikuttaa sekä 
panosten että tuotosten hintoihin, joten vaikutus maata-
louden kannattavuuteen ei ole yhtenäinen ja sitä on vaikea 
arvioida.

Jos yhtenäinen pinta-alatuki pääomitetaan maan hintaan 
ja viljelijä omistaa maan, kaikki pääomitettu tuki lisää suo-
raan viljelijän omaisuuden arvoa. Jos viljelijä taas vuokraa 
maataan, yhtenäinen pinta-alatuki korvaa maan vuokraan 
pääomitetun tuen enimmillään niin, että tilanne viljelijälle 
on sama kuin ilman yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää. 
On myös muistettava, että monet vuokranantajat ovat itse-
kin viljelijöitä.

60.
Komissio on tutk inut tuen vaikutusta maan hintoihin 
(muun muassa yhteisen maatalouspol i t i ik an ter veys-
tark astuksen yhteydessä tehdyssä vaikutustenar vioin-
nissa, yhteistä maatalouspolit i ikkaa vuoteen 2020 kos-
kevien ehdotusten vaikutustenarvioinnissa ja komission 
teettämässä EU:n maak aupan markk inoita koskevassa 
tutkimuksessa).

Tuen pääomittaminen maan hintaan tilatukijärjestelmän 
alueellisessa mallissa tai yhtenäisen pinta-alatuen järjestel-
mässä saattaa olla yleisempää kuin historiallisessa mallissa. 
Tätä on arvioitu erityisesti komission yksiköiden tilaamassa 
tutkimuksessa11. Kaikista viljelymaan hintoihin vaikuttavista 
tekijöistä yhteisen maatalouspolitiikan tuilla on kuitenkin 
melko pieni vaikutus. Maan hinnat määräytyvät lukuisten 
tekijöiden monimutkaisessa vuorovaikutuksessa, ja maa-
taloustukijärjestelmä on vain yksi tekijöistä. Tämä ei kui-
tenkaan välttämättä tarkoita, että tuen pääomittamista 
esiintyisi enemmän kuin aikaisemmissa, tuotantomääristä 
riippuvaisissa tukimuodoissa. Johtopäätöksiin yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmän yksityiskohtaisista vaikutuksista 
maatalousmaan hintaan on siksi suhtauduttava varoen.

Laatikko 3
Kiinteistöpolitiikka ei kuulu EU:n toimivaltaan. Sitä paitsi 
komissiolla ei ole oikeutta puuttua viljelijöiden ja maan-
omistajien välisiin yksityisiin järjestelyihin.

11 Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States under 

the Influence of Measures Applied under the Common Agricultural Policy 

(selvitys yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden piiriin 

kuuluvien maamarkkinoiden toiminnasta EU-jäsenvaltioissa), 2008 

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/index_en.htm.

61.
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän voimassaolon jat-
kaminen oli seurausta uusien jäsenvaltioiden poliittisella 
tasolla esittämästä pyynnöstä. 

Liittymissopimuksen mukaan yhtenäisen pinta-alatuen jär-
jestelmä oli uusien jäsenvaltioiden käytettävissä vuoden 
2006 loppuun asti, ja se voitiin uusia kaksi kertaa vuodeksi 
kerrallaan (siis vuoden 2008 loppuun asti) uusien jäsenval-
tioiden poliittisella tasolla esittämästä pyynnöstä.

Asetuksen 73/2009 122 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhte-
näisen pinta-alatuen järjestelmän on oltava käytettävissä 
31. joulukuuta 2013 saakka. Tästä seuraa, että yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmä lakkautetaan uuden yhteisen 
maatalouspolit i ikan käyttöönoton myötä,  mistä uudet 
jäsenvaltiot ovat olleet tietoisia jo tammikuusta 2009, jol-
loin asetus julkaistiin.

64.
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää ei ole koskaan esi-
tetty pysyvänä järjestelynä vaan poikkeuksena, jota uudet 
jäsenvaltiot voivat soveltaa si ihen asti ,  kun ne si ir tyvät 
tilatukijärjestelmään.

Uusil la jäsenvaltioil la on joka vuosi ollut mahdoll isuus 
lopettaa yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltami-
nen ja korvata se EU:n tavanomaisella järjestelmällä. Komis-
sio ja niiden uusien jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka 
ovat harkinneet tilatukijärjestelmän käyttöönottoa kulu-
neina vuosina, ovat käyneet asiasta keskusteluja ja teknisiä 
neuvotteluja. On kuitenkin uuden jäsenvaltion oma asia 
arvioida pinta-alaan perustuvan järjestelmän lakkauttami-
sen etuja ja haittoja ja luoda EU:n lainsäädännön mukai-
sesti tarvittavat hallintorakenteet.

Asetuksen 73/2009 122 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhte-
näisen pinta-alatuen järjestelmän on oltava käytettävissä 
31. joulukuuta 2013 saakka. Tästä seuraa, että yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmä lakkautetaan uuden yhteisen 
maatalouspolit i ikan käyttöönoton myötä,  mistä uudet 
jäsenvaltiot ovat olleet tietoisia jo tammikuusta 2009, jol-
loin asetus julkaistiin.

65.
On jäsenvaltioiden asia päättää ajoissa tilatukijärjestelmän 
toteuttamisesta.

Katso myös 64 kohtaan annettu vastaus.
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67.
Yhtenäisen pinta-alatuen jakamisessa viljelijöiden kesken 
otetaan huomioon maatilojen rakenteelliset ominaisuudet, 
ja tuen määrä suhteutetaan siihen, miten viljelijät osallis-
tuvat hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten nou-
dattamiseen. Näin tuen avulla edistetään luonnonvarojen 
suojelua ja se muodostaa siten perustan julkisten maata-
loushyödykkeiden tuottamiselle. 

Maksetun tuen ja julk ishyödykkeiden tuottamisesta ja 
muusta maataloustoiminnasta aiheutuvien kustannusten 
välillä ei ole määrällistä yhteyttä sen enempää yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä kuin tilatukijärjestelmässäkään. 

Ne jäsenvaltiot, jotka halusivat eriyttää eri alueille mak-
settavien tuk ien tason, olisivat voineet tehdä sen joko 
ottamalla tilatukijärjestelmän käyttöön tai, vuodesta 2010 
lähtien, erityistuen avulla. Lisäksi muita heikommassa ase-
massa olevien alueiden tukemiseen on käytettävissä maa-
seudun kehittämisohjelmien toimia (epäsuotuisten aluei-
den tuet).

Yhtenäinen pinta-alatuki takaa käytännössä viljelijöiden 
vähimmäistulot ja lievittää siten rakenteellisten tekijöiden 
haittavaikutuksia.

Komission arviointi suoran tuen vaikutuksesta tuloihin 
julkaistiin vuonna 2011. Komissio käynnistää parhaillaan 
suoran tuen rakenteellisia vaikutuksia koskevaa ulkoista 
arviointia, jossa tarkastellaan erilaisten suorien tukijärjes-
telmien, kuten yhtenäisen pinta-alatuen, vaikutusta maati-
lojen rakenteeseen.

Uusil la jäsenvaltioil la on vuosittain mahdollisuus ottaa 
käyttöön perusjärjestelmä (tilatukijärjestelmä), ja komissio 
onkin käynyt useaan otteeseen teknisiä neuvotteluja asi-
asta kiinnostuneiden uusien jäsenvaltioiden kanssa. Komis-
sion yksiköt ovat valmiita neuvottelemaan ja avustamaan 
jäsenvaltioita, jotka sitä tarvitsevat ja pyytävät.  

68.
Maataloustoiminnan määritelmä vastaa tavoitetta lisätä 
viljelijöiden markkinasuuntautuneisuutta ja samalla var-
mistaa, että WTO:n vihreän laatikon sääntöjä noudatetaan. 
Koska yhtenäinen pinta-alatuki on tuotannosta irrotettua 
ja WTO:n vihreän laatikon sääntöjen mukaista, tukikelpoi-
suuden kriteereiksi ei voida asettaa tuotantovaatimuksia 
tai kytköstä tuottavuuteen liittyviin tekijöihin. Näin ollen 
viljelijät voivat päättää säilyttää maansa maatalouden ja 
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa maataloustuottei-
den tuottamisen sijasta.

Tuotantomäär istä r i ippumattoman tuen pääasial l inen 
tavoite on markkinasuuntautumisen lisääminen, ja yleensä 
viljelijät toimivatkin aktiivisesti maatalousyrittäjinä saadak-
seen tuloa tuotteidensa myynnistä ja mahdollisesti muusta 
toiminnasta. Myös päätös olla tuottamatta tehdään mark-
kinasuuntautuneesti, jos muuttuvia tuotantokustannuksia 
ei pystytä kattamaan.

Komissio katsoo kuitenkin, että yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmässä käytetään suurinta osaa maatalousmaasta 
tuotantoon ja että tuensaajat, joilla on vain vähän maata-
loustoimintaa, edustavat vain murto-osaa järjestelmän pii-
riin kuuluvasta alueesta. 

Kun maatalouspolitiikan terveystarkastuksen aikana kes-
kusteltiin suoran tuen paremmasta kohdentamisesta, neu-
vosto katsoi, että jäsenvaltioille on annettava joustovaraa, 
jotta ne voivat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja oman 
taloudellisen tilanteensa perusteella pohtia, mitkä ovat ne 
tekijät, jotka on otettava huomioon sovellettaessa mah-
dollisuutta olla myöntämättä suoria tukia ”luonnollisille 
henkilöille tai oikeushenkilöille, joiden maataloustoiminta 
on vain vähäinen osa koko taloudellisesta toiminnasta tai 
joiden pääliiketoimintaan tai toimialaan ei kuulu maata-
loustoiminnan harjoittaminen”. Tätä kysymystä käsitellään 
myös yhteistä maatalouspolitiikkaa vuoteen 2020 koske-
vissa komission säädösehdotuksissa, joissa määritellään 
aktiiviviljelijä.
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69.
Komission tarkastuksissa on säännöllisesti todettu, että 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmissä on tukeen oikeut-
tamattomia viljelyaloja. Havaittuja puutteita tarkastellaan 
tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn yhteydessä.

Yhteinen vastaus suosituksiin 1 ja 2
”Konkreettisen ja säännöllisen maataloustoiminnan” kaltai-
silla kriteereillä voitaisiin kytkeä myönnettävän tuen taso 
edunsaajan todellisen tuotantovelvoitteen täyttämiseen. 
Tämä olisi kuitenkin ristiriidassa sekä yhteisen maatalous-
politiikan tavoitteen kanssa, jonka mukaan markkinasuun-
tautuneisuutta pyritään lisäämään tuotantomääristä riip-
pumattomien suorien tukien kautta, että WTO:n vihreän 
laatikon ehtojen kanssa. Sitä paitsi toiminnan monipuolis-
taminen on maatalousalan kasvumahdollisuuksien vähäi-
syyden vuoksi tärkeä vaihtoehto.

N yk y isen la insäädännön muk a isest i  (asetuksen (EY ) 
N:o 73/2009 2 artikla) suoria tukia voidaan myöntää kaikille 
luonnollisille tai oikeushenkilöille, jotka harjoittavat maa-
taloustoimintaa. Jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus 
rajoittaa suorien tukien myöntämistä soveltamalla asetuk-
sen 28 artiklan 2 kohtaa. Lisäksi on huomattava, että jäsen-
valtioiden velvollisuus on vahvistaa hyvän maatalouden ja 
ympäristön vähimmäisvaatimukset.

Asiaa käsitellään yhteistä maatalouspolitiikka vuoteen 2020 
koskevissa komission ehdotuksissa,  joissa määritel lään 
aktiiviviljelijä ja maataloustoiminta. 

70.
Yhtenäisiä pinta-alatukimaksuja ei voi alueellistaa, koska 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on välivaihe siirryt-
täessä alueellisiin tilatukimaksuihin. Näin ollen jos jokin 
jäsenvaltio olisi halunnut eriyttää tukitasot alueellisesti, 
tämä olis i  ol lut mahdoll ista ottamalla käyttöön ti latu-
k ijärjestelmä tai ,  vuodesta 2010 lähtien, asetuksen (EY ) 
N:o 73/2009 131 artiklan mukainen erityistuki. Lisäksi muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden tukemiseen on 
käytettävissä maaseudun kehittämisohjelmien toimia (epä-
suotuisten alueiden tuet).

71.
Katso vastaus suositukseen nro 3.

Suositus nro 3
Komission lainsäädäntöehdotusten tavoitteena on tuen 
tasaisempi jakautuminen. Tähän pyritään muun muassa 
vähentämällä suoria tukia asteittain ja asettamalla niille 
enimmäismäärä, soveltamalla pilarien välistä joustavuutta, 
jakamalla kansalliset enimmäismäärät alueellisesti, lähen-
tämällä tuk ioikeuksien arvoa ja hyödyntämällä pienvil-
jeli jöiden tukijärjestelmää. Uuden politi ikan mukaisesti 
kaikilla jäsenvaltioilla (myös yhtenäisen pinta-alatuen jär-
jestelmää nykyisin soveltavilla) on mahdollisuus maksujen 
alueellistamiseen ottamalla huomioon viljelyyn ja talou-
teen l i ittyvät er ityispiir teet ja alueell iset maatalouden 
harjoittamismahdollisuudet.

72.
Komission arviointi  suoran tuen vaikutuksesta tuloihin 
julkaistiin vuonna 2011. Komissio käynnistää parhaillaan 
suoran tuen rakenteellisia vaikutuksia koskevaa ulkoista 
arviointia, jossa tarkastellaan erilaisten suorien tukijärjes-
telmien, kuten yhtenäisen pinta-alatuen, vaikutusta maa-
tilojen rakenteeseen12. Arvioinnin on määrä valmistua syk-
syllä 2013.

73.
Yhtenäinen pinta-alatuki takaa käytännössä viljelijöiden 
vähimmäistulot ja lievittää siten rakenteellisten tekijöiden 
haittavaikutuksia.

12 Arvioinnissa on määrä tarkastella erityisesti suoran tuen vaikutuksia 

tilarakenteeseen (koko, lukumäärä, maan käyttö, karjan määrä) ja 

maatalouden säilymiseen syrjäisillä alueilla sekä vaikutuksia työvoimaan, 

pääomaan ja tilojen liiketoimintasuunnitelmiin.
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74.
Jos yhtenäiset pinta-alatuet pääomitetaan maan arvoon 
ja maan omistaa viljelijä, pääomittaminen lisää suoraan 
tämän omaisuuden arvoa. Jos toisaalta vil jeli jä vuokraa 
maata, yhtenäinen pinta-alatuki korvaa maan vuokraan 
pääomitetun tuen enimmillään niin, että tilanne viljelijälle 
on sama kuin ilman yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää. 
On myös muistettava, että monet vuokranantajat ovat itse 
viljelijöitä.

Suositus nro 4
Maan hintaa on tutkittu maakaupan markkinoiden toimin-
taa koskevassa tutkimuksessa13 ja yhteisen maatalouspo-
litiikan terveystarkastusta koskevassa vaikutustenarvioin-
nissa14. Lisäksi markkinoihin vaikuttavia tekijöitä tutkitaan 
parhaillaan tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen seit-
semännessä puiteohjelmassa15. Komissio arvioi myös par-
haillaan suoran tuen vaikutusta maatilarakenteeseen.

Käytössä olevista välineistä yhtenäinen pinta-alatuki aut-
taa vi l jel i jöitä l ievittämään rakenteell isten puutteiden 
haittavaikutuksia takaamalla viljelijöiden vähimmäistulot. 
Lisäksi vi l jel i jöiden käytössä on muita yhteisen maata-
louspolitiikan välineitä, kuten maaseudun kehittämistuki 
ja maatilojen neuvontajärjestelmä. Niiden avulla pystytään 
ratkaisemaan useimmat tilintarkastustuomioistuimen mai-
nitsemista ongelmista. Jäsenvaltioilla on käytettävissään 
laaja keinovalikoima, jonka pohjalta ne suunnittelevat ja 
valitsevat maatilojen nykyaikaistamiseen, työntekijöiden 
koulutukseen ja muiden tarpeidensa täyttämiseen parhai-
ten soveltuvat toimenpiteet.

Yhtenäisen pinta-alatuen avulla viljelijät pystyvät lievittä-
mään rakenteellisten tekijöiden haittavaikutuksia.

13 Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States under 

the Influence of Measures Applied under the Common Agricultural Policy, 

loppuraportti, marraskuu 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/

external/landmarkets/index_en.htm.

14 CAP HEALTH CHECK – IMPACT ASSESSMENT NOTE N° 1, http://ec.europa.eu/

agriculture/healthcheck/ia_annex/c1_en.pdf.

15 Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member 

States, http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.

document&PJ_RCN=11351201. Tuotannontekijöiden tutkimushanke, joka 

alkoi 1.9.2010 ja päättyy 31.8.2013.

75.
On jäsenvaltioiden asia päättää tilatukijärjestelmän toteut-
tamisesta ja pyytää komissiolta neuvotteluja. Komission 
yksiköt ovat valmiita neuvottelemaan ja avustamaan jäsen-
valtioita, jotka sitä tarvitsevat ja pyytävät. Komission on 
noudatettava toissijaisuusperiaatetta, eikä se voi puuttua 
jäsenvaltioiden toimivallassa oleviin asioihin.

Katso vastaus suositukseen nro 5.

Suositus nro 5
On jäsenvaltioiden asia päättää tilatukijärjestelmän täytän-
töönpanosta ja pyytää komissiolta neuvotteluja. Komission 
yksiköt ovat valmiita neuvottelemaan ja avustamaan jäsen-
valtioita, jotka sitä tarvitsevat ja pyytävät. Komission on 
noudatettava toissijaisuusperiaatetta, eikä se voi puuttua 
jäsenvaltioiden toimivallassa oleviin asioihin.





Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Erityiskertomus nro 16/2012
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vaikuttavuus uusien jäsenvaltioiden viljelijöitä tukevana siirtymäkauden järjestelmänä

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto

2012 – 51 s. – 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9237-924-7
doi:10.2865/27968





MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA?

Maksuttomat julkaisut:

•	 EU	Bookshopista	(http://bookshop.europa.eu)

•	 	Euroopan	unionin	edustustoista	tai	lähetystöistä. 
Yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta http://ec.europa.eu, tai ne saa lähettämällä 
faksin numeroon +352 2929-42758.

Maksulliset julkaisut:

•	 EU	Bookshopista	(http://bookshop.europa.eu).

Maksulliset tilaukset (esimerkiksi EUVL:n vuosikerta, tuomioistuinten oikeustapauskokoelmat):

•	 	Euroopan	unionin	julkaisutoimiston	myyntiedustajalta	
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm).



Q
J-A

B
-12-016-FI-C

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN JÄRJESTELMÄ ON UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN 

VILJELIJÖILLE TARKOITET TU YKSINKERTAISTET TU SIIRTYMÄKAUDEN TULOTU-

KIJÄRJESTELMÄ. TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN HAVAITSI, ET TÄ TUKEA MAK-

SETTIIN MYÖS EDUNSAAJILLE, JOTKA JOKO EIVÄT HARJOITA MAATALOUTTA TAI 

JOIDEN MAATALOUSTOIMINTA ON VÄHÄISTÄ. TUKEA MAKSET TIIN NIIN IKÄÄN 

KÄYTTÄMÄTTÖMÄSTÄ TAI MUUHUN KUIN MAATALOUSTOIMINTAAN KÄYTETYSTÄ 

MAASTA. TUEN JAKO PERUSTUU VILJELIJÄN KÄYTÖSSÄ OLEVAAN PINTA-ALAAN, 

JOTEN TUKI KESKIT TYY PIENELLE JOUKOLLE SUURIA MAATILOJA, JA YHTENÄI-

NEN PINTA-ALATUKI VOI NOSTAA MAAN TAI MAAN VUOKRAAMISEN HINTAA. 

JATKUVAT RAKENTEELLISET HEIKKOUDET JA MAAN HINNAN NOUSU SAATTAVAT 

HEIKENTÄÄ TUEN VAIKUT TAVUUT TA JA TEHOKKUUT TA. TILINTARKASTUSTUO-

MIOISTUIN SUOSITTAA, ETTÄ TUKI OSOITETTAISIIN AKTIIVISELLE VILJELIJÄLLE, 

JONKA HARJOITTAMA MAATALOUSTOIMINTA ON KONKREETTISTA JA SÄÄNNÖL-

LISTÄ, JA ETTÄ TUKI PYRITTÄISIIN JAKAMAAN TASAPUOLISEMMIN VILJELIJÖIDEN 

KESKEN OT TAMALLA HUOMIOON TILOJEN ERITYISOLOSUHTEET ERI ALUEILLA.


