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„Reikėtų pagerinti ūkio laukų kartografijos sistemas“, – teigia ES 
auditoriai 

ES lygmens tinkamų finansuoti ūkio laukų kartografijos sistemos padeda išvengti daugelio klaidų ūkininkams skiriamose 
išmokose, tačiau, kaip nurodoma naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, jas vis dar galima gerinti. Žemės sklypų 
identifikavimo sistemos yra vienas pagrindinių pagal bendrą žemės ūkio politiką taikomų kontrolės mechanizmų. 

Auditoriai patikrino, ar valstybės narės tinkamai valdo šias žemės sklypų identifikavimo sistemas (ŽSIS) ir ar Europos Komisija 
tinkamai jas stebi. Jie aplankė penkias valstybes nares: Austriją, Vokietiją (Saro kraštą ir Šiaurės Reiną-Vestfaliją), Airiją, 
Lenkiją ir Jungtinę Karalystę (Škotiją). 

Jie padarė išvadą, kad nors ŽSIS yra naudingos žemės ūkio paskirties žemės tinkamumo finansuoti nustatymo priemonės, jos 
valdymą dar būtų galima patobulinti. „Šių sistemų trūkumai turi neigiamos įtakos valstybių narių gebėjimui patikrinti žemės 
tinkamumą finansuoti, – pareiškė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Nikolaos Milionis. – „Patikimi 
duomenys yra lemiami, norint užtikrinti išmokų teisėtumą ir tvarkingumą.“ 

Nors daugelis aeronuotraukų ir palydovinių nuotraukų buvo atnaujintos, jų analizė ne visada buvo patikima arba išsami. Tik 
kai kuriose ŽSIS buvo pateikta papildoma informacija apie nuosavybės ir nuomos teises, taip užtikrinant, kad kiekvieną 
sklypą deklaruotų tinkamas ūkininkas. Be to, valstybės narės neatliko savo sistemų ekonominio veiksmingumo analizės, 
kuria remiantis būtų galima geriau parengti patikras. 

Nors valstybės narės padarė pažangą tobulindamos savo ŽSIS, kad šios atitiktų 2014–2020 m. bendros žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) reikalavimus, sistemos dar ne visiškai buvo pritaikytos žalinimui. Be to, pasak auditorių, kai kurios Komisijos 
pastangos supaprastinti BŽŪP davė skirtingų rezultatų. 

Patobulinus gaires, reguliariai atliekant auditą ir stebint, kaip vykdomi valstybių narių veiksmų planai ir finansiniai 
pataisymai, padidėjo Komisijos veiksmingumas vykdant jai pavestą stebėjimo funkciją. Tačiau kasmetiniam valstybių narių 
vykdomam kokybės vertinimo procesui, kurio metu įvertinamas jų ŽSIS veiksmingumas, neigiamos įtakos turėjo taikytos 
metodikos trūkumai ir Komisijos vykdomų patikrų ir atsižvelgimo į jų rezultatus nepakankamumas. 

Auditoriai rekomendavo valstybėms narėms: 

• didinti duomenų patikimumą, tobulinant atnaujinimo procesą, ir, esant galimybei, tikrinti, ar ūkininkas disponuoja 
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žeme; 

• su Komisijos pagalba įdiegti jų ŽSIS valdymo ir atnaujinimo sąnaudų vertinimo sistemą, kuri suteiktų galimybę 
įvertinti patobulinimų veiksmingumą ir veiksmingumą; 

• užtikrinti, kad jų ŽSIS, leistų patikimai identifikuoti, registruoti ir stebėti ekologiniu požiūriu svarbias vietoves, 
daugiamečius žolynus ir naujų kategorijų žemę. 

Komisija turėtų:  

• persvarstyti dabartinį teisinį pagrindą, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti kai kurias taisykles kitam BŽŪP 
laikotarpiui; 

• atlikti sąnaudų ir naudos analizę siekiant nustatyti, ar galima pagerinti kokybės vertinimą užtikrinant geresnę sklypų 
aprėptį; 

• pagerinti vertinimo rezultatų stebėjimą, analizuodama ataskaitų teikimo nenuoseklumus, juos šalindama, teikdama 
grįžtamąją informaciją ir vykdydama taisomuosius veiksmus. 

 

Pastabos leidėjams 

Žemės sklypų identifikavimo sistema (ŽSIS) – tai IT sistema, pagrįsta aeronuotraukomis arba palydovinėmis nuotraukomis, 
kuriose registruojami visi valstybės narės žemės ūkio paskirties sklypai. Tai vienas pagrindinių pagal bendrą žemės ūkio 
politiką taikomų kontrolės mechanizmų, skirtas patikrinti su plotu siejamų subsidijų, 2015 m. sudariusių apie 45,5 milijardo 
eurų, tinkamumą finansuoti. ES auditorių patikinimo pareiškime įvertinta, kad 2014 m. Europos žemės ūkio garantijų fondo 
klaidų lygis buvo 2,9 %. Beveik pusė klaidų buvo susijusios su plotu. ŽSIS sistemai tenka vis svarbesnis vaidmuo tikrinant 
įvairių aplinkosaugos įpareigojimų laikymąsi. Šiuo metu 28 valstybėse narėse veikia 44 nacionalinės arba regioninės ŽSIS, 
jose registruota daugiau kaip 135 milijonai kontrolinių sklypų. 

Specialioji ataskaita Nr. 25/2016: „Žemės sklypų identifikavimo sistema: naudinga žemės ūkio paskirties žemės atitikties 
reikalavimams nustatymo priemonė, tačiau jos valdymą dar būtų galima patobulinti“ yra skelbiama 23 ES kalbomis. 

 


