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EU:n tarkastajat: Maatalousmaan kartoittamiseen käytettäviä 
järjestelmiä on parannettava 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että tukikelpoisen maatalousmaan 
kartoittamiseen EU:n laajuisesti käytettävät järjestelmät auttavat vähentämään virheitä viljelijöille suoritettavissa 
tukimaksuissa, mutta järjestelmissä on yhä parantamisen varaa. Viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmät ovat yhteisen 
maatalouspolitiikan keskeisiä valvontamekanismeja. 

Tarkastajat tutkivat, hallinnoivatko jäsenvaltiot viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmiä hyvin ja kohdistiko Euroopan 
komissio niihin riittävästi seurantaa. He kävivät viidessä jäsenvaltiossa: Itävallassa, Saksassa (Saarland ja Nordrhein-
Westfalen), Irlannissa, Puolassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Skotlanti). 

Tarkastajat totesivat, että viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmät ovat hyödyllisiä välineitä maatalousmaan 
tukikelpoisuuden määrittämiseen, mutta niiden hallinnointia voitaisiin edelleen parantaa. "Järjestelmien puutteet 
heikentävät jäsenvaltioiden kykyä tarkistaa maa-alojen tukikelpoisuutta", totesi kertomuksesta vastaava 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Nikolaos Milionis. "Luotettavat tiedot ovat välttämättömiä maksujen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden varmistamisen kannalta." 

Vaikka ilma- ja satelliittikuvat olivat pääasiallisesti ajantasaiset, niitä ei tulkittu aina luotettavalla tai vakuuttavalla tavalla. 
Ainoastaan tietyissä viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmissä oli lisätietoja omistussuhteista ja vuokraoikeuksista. Näin 
varmistettiin, että kunkin lohkon ilmoitti oikea viljelijä. Jäsenvaltiot eivät myöskään analysoineet järjestelmiensä 
kustannusvaikuttavuutta; analyysin avulla tarkastukset voitaisiin suunnitella paremmin. 

Jäsenvaltiot ovat onnistuneet parantamaan viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmiään, jotta ne vastaisivat yhteisen 
maatalouspolitiikan kauden 2014–2020 vaatimuksia, mutta järjestelmiä ei ole kuitenkaan vielä täysin mukautettu 
viherryttämiseen. Komissio on yksinkertaistanut viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmää koskevia sääntöjä, mutta 
tarkastajien mukaan joistakin yksinkertaistamistoimista saadut tulokset olivat vaihtelevia. 

Komissio suorittaa seurantatehtäväänsä aiempaa paremmin, koska ohjeistaminen on parantunut, tarkastuksia tehdään 
säännöllisesti, jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmiin kohdistetaan seurantaa ja tehdään rahoitusoikaisuja. Jäsenvaltiot 
arvioivat vuosittain viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmiensä vaikuttavuutta. Laadunarvioinnin luotettavuus kuitenkin 
heikkeni, koska menetelmissä oli heikkouksia ja komission suorittamat tarkastukset ja seurantatoimet olivat riittämättömiä. 
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Tarkastajat suosittavat, että jäsenvaltiot: 

• lisäävät tietojen luotettavuutta tehostamalla järjestelmän ajantasaistamista ja tarkastamalla aina kun mahdollista, 
onko maa viljelijän käytössä 

• kehittävät komission tuella kehyksen, jonka avulla arvioidaan viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmien käytöstä ja 
ajantasaistamisesta aiheutuvia kustannuksia, ja mitataan järjestelmien tuloksellisuutta ja järjestelmäparannusten 
kustannusvaikuttavuutta 

• varmistavat, että ekologisten alojen, pysyvien nurmien ja uusien maaluokkien yksilöinti, rekisteröinti ja seuranta on 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmissä luotettavaa. 

Komission olisi  

• käytävä uudelleen läpi nykyinen oikeudellinen kehys, jotta joitakin sääntöjä yksinkertaistettaisiin ja selkeytettäisiin 
seuraavaa yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmakautta silmällä pitäen 

• tehtävä kustannus-hyötyanalyysi määrittääkseen, voitaisiinko laatuarviointia parantaa siten, että se kattaisi lohkot 
paremmin 

• parannettava laatuarviointitulosten seurantaa analysoimalla raportoinnin epäjohdonmukaisuuksia, kohdistamalla 
niihin seurantaa, antamalla palautetta ja varmistamalla, että korjaavia toimenpiteitä toteutetaan. 

 

Toimittajille tiedoksi 

Viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä on ilma- ja satelliittikuviin perustuva tietotekninen järjestelmä, jonka avulla 
rekisteröidään jäsenvaltioiden kaikki viljelylohkot. Se on keskeinen valvontamekanismi yhteisen maatalouspolitiikan alalla. 
Järjestelmän avulla tarkistetaan, ovatko lohkot oikeutettuja pinta-alatukiin. Näiden tukien määrä oli vuonna 2015 noin 
45,5 miljardia euroa. EU:n tarkastajien antamassa tarkastuslausumassa arvioitiin, että Euroopan maatalouden tukirahaston 
virhetaso oli 2,9 prosenttia vuonna 2014. Lähes puolet virheistä liittyi pinta-alaan. Lisäksi viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmillä on yhä suurempi rooli erilaisten ympäristövaatimusten noudattamista koskevissa tarkastuksissa. 
EU:n 28 jäsenvaltiossa toimii tällä hetkellä 44 kansallista tai alueellista viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmää. Ne käsittävät 
yli 135 miljoonaa viitelohkoa. 

Erityiskertomus nro 25/2016 "Viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä: hyödyllinen väline maatalousmaan tukikelpoisuuden 
määrittämiseen, mutta sen hallinnointia voitaisiin edelleen parantaa" on saatavilla 23:lla EU:n kielellä. 

 


