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Hindamistabel (hindamismaatriks):
Nõue: Natura määrus § 7 lg 2: Taotleja tagab, et katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala
piiripunktid on tähistatud kohapeal visuaalselt tuvastatavate katastriüksuse piirimärkidega vastavalt
katastriüksuse plaanile ja piiriprotokollile. Metsaala piiripunkte ei pea tähistama katastriüksuse
piirimärkidega, kui katastriüksuse piir, mis on ühtlasi metsaala piiriks, kulgeb piki arusaadavat
looduslikku piiri ja katastriüksuse piir on seeläbi visuaalselt tuvastatav loodusliku piiri järgi.

Hindamiskriteeriumite
mõju 

Mõju on vähene
( 1 hindepunkt)

Mõju on keskmine
( 2 hindepunkti)

Mõju on oluline
( 3 hindepunkti)

A (1p)

B (2p)

C (3p)

Hinnatav ala asub
piiranguvööndis või hoiualal
ja piirneb sihtkaitsevööndis,
reservaadis või
tulundusmetsas paikneva
metsaga või hinnatav ala asub
sihtkaitsevööndis ja piirneb
piiranguvööndis või hoiualal
paikneva metsaga ja
tuvastatavad ei ole
eelpoolnimetatud piiridel 1 ja
enam maaüksuse piiripunkti
tähistavat piirimärki.

Hinnatav ala asub
sihtkaitsevööndis ja piirneb
reservaadis või
tulundusmetsas paikneva
metsaalaga ja tuvastatavad
ei ole eelpoolnimetatud
piiridel 1 ja enam
maaüksuse piiripunkti
tähistavat piirimärki

E (2p)

F (3p)

Hindamiskriteeriumid
(EK määrus 640/2014
art 35)
NÕUDE RIKKUMISE
RASKUSASTE
Hinnatakse piiri
mittetuvastamist erinevate
rangusastmetega
kaitsevööndite osas
Hinnatakse välikontrolli
läbiviimisel

NÕUDE RIKKUMISE
ULATUS
Sõltub eelkõige mõjust kogu
tegevusele. Hinnatakse,
millises ulatuses on
piiripunktid kohapeal
visuaalselt tuvastatavad
Hinnatakse
läbiviimisel

Hinnatav ala asub ühes
kaitsevööndis, piirneb
samas vööndis olevate
aladega ja tuvastatavad ei
ole 1 ja enam maaüksuse
piiripunkti tähistavat
piirimärki

D (1p)

Metsaalal ei ole
Metsaalal ei ole tuvastatavad
tuvastatavad 1-5
6-10 maaüksuse piiripunkte
maaüksuse piiripunkte
tähistavatest piirimärkidest
tähistavatest piirimärkidest

Metsaalal ei ole
tuvastatavad 11 ja enam
maaüksuse piiripunkte
tähistavatest piirimärkidest

välikontrolli

NÕUDE RIKKUMISE
KESTUS
Sõltub eelkõige selle mõju
ajalisest ulatusest või sellest,
kas seda mõju on võimalik
mõistlike vahenditega
lõpetada. Hinnatakse piiri
tuvastamise nõuete rikkumist
ka teiste taotlejale kuuluvate
katastriüksuste osas (ehk
seda, kas rikkuminetoetuskõlblikkuse kriteeriume

G (1p)
Taotluse osas ei ole
tuvastatavad maaüksuse
piiripunkte tähistavad
metsaalaga ühtivad
piirimärgid 1-5
katastriüksuse osas

H (2p)
Taotluse osas ei ole
tuvastatavad maaüksuse
piiripunkte tähistavad
metsaalaga ühtivad
piirimärgid 6-10
katastriüksuse osas

I (3p)
Taotluse osas ei ole
tuvastatavad maaüksuse
piiripunkte tähistavad
metsaalaga ühtivad
piirimärgid 11 või enama
katastriüksuse osas

1

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava
toetuse määruse nõuete kohapealse kontrolli
käsiraamat

LISA 4

Kinnitatud SA Erametsakeskus juhatuse otsusega nr 1-4/15/37

kestvalt-jätkuvalt ei täideta)
Hinnatakse välikontrolli
järgselt andmete
analüüsimise teel
NÕUDE RIKKUMISE
KORDUMINE
Sõltub sellest, kas ühe ja
sama toetussaaja puhul on
avastatud
samalaadseid
rikkumisi, seoses ühe ja sama
meetmega eelmise nelja aasta
või kogu programmperioodi
2014-2020
jooksul
või
analoogse
meetmetega
programmperioodi 2007-2013
jooksul.
Hinnatakse
välikontrolli
järgselt andmete analüüsimise
teel

Kui taotleja osas on avastatud Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta
antava toetuse (periood 2014-2020) või Natura 2000 toetus eametsamaale
(periood 2007-2013) saamise Natura määruse § 7 lg 2 nõude täitmata jätmine
eelmise nelja aasta toetuseaasta (kalendriaasta) jooksul, siis korrutatakse
eelneval aastal määratud vähendamise protsent esimest korda kordumise korral
kahega.
Edasiste kordusjuhtude korral korrutatakse iga kord eelmise korduva rikkumise
puhul määratud vähendamise protsent kahega.
Maksimaalne vähendamine rikkumise korduse korral on 15 % taotluse
kogusummast.

Selgitused nõude rikkumise hindamisel kui metsaala piiripunktid pole
visuaalselt tuvastatavad.
1. Hinnatava nõude (maaeluministri 22.04.2015. a määruse nr 39 „Natura 2000 alal asuva
erametsamaa kohta antav toetus“ (edaspidi Natura määrus) §7 lg 2 rikkumisega kaasneb
taotlejale toetussumma vähendamine määratud protsendi võrra. Toetussumma vähendamise
aluseks on Natura määruse § 12 ja EK määrus 640/2014 art 35 lg 2 ja 3.
2. Kui katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala piiripunktid on nõuetekohaselt
tähistamata, siis hinnatakse rikkumise raskusastet, ulatust, kestust ja kordumist
hindamistabeli alusel ja saadakse iga hinnatud ala tulemuseks hindepunktide summa 3-9
(rikkumise raskusaste, ulatus, kestus). Hindamistabeli alusel saadud hindamiskriteeriumite
tähised A-F fikseeritakse välikontrolli kontrolliaruandes vastavalt rikkumisele.
Hindamiskriteeriumite tähised G kuni I ning nõude rikkumise kordumine leitakse kogu
taotluse andmete analüüsimise teel välikontrolli lõpetamise järgselt ning see tulemus
fikseeritakse asjakohases kokkuvõttes.
2.1. Esmalt leitakse hindamistabeli alusel kogu taotluse nõude rikkumise koondhinne, milleks
liidetakse taotluse kõigi metsaalade vähendamise hindepunktide summad ning saadud summa
jagatakse taotletud metsaalade koguarvuga. Kui kontrolli teostamise (sh kontrollitulemuste
vormistamise) käigus on metsaala(d) jagunenud (st taotletud oli üks ala, aga selgus et see ala
koosneb Natura määruse mõistes mitmest alast), siis loetakse ka jagunenud objektid
metsaalade koguarvu hulka. Metsaala mis jagunes (algne objekt), sellisel juhul arvesse ei
võeta.
2.2. Koondhinnete alusel saadakse toetussumma vähendamise protsent järgmiselt:
2.2.1.

Koondhinne 0,50-5,0 = 1%

2.2.2.

Koondhinne 5,01-7,0 = 3%

2.2.3.

Koondhinne 7,01-9,0 = 5%

2.3. Nõude rikkumise kordumisel lähtutakse hindamistabeli Nõude rikkumise kordumise punktist.
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