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Sisteme za kartiranje kmetijskih polj je treba izboljšati, pravijo 
revizorji EU 

Sistemi za kartiranje za vso EU, ki se uporabljajo za kmetijska polja, upravičena do subvencij, pomagajo zmanjševati 
število napak v plačilih kmetom, vendar bi jih bilo mogoče še izboljšati, je v novem poročilu zapisalo Evropsko računsko 
sodišče. Identifikacijski sistemi za zemljišča so ključni kontrolni mehanizem v okviru skupne kmetijske politike. 

Revizorji so preučili, ali so države članice dobro upravljale svoje identifikacijske sisteme za zemljišča (LPIS) in ali jih je 
Evropska komisija ustrezno spremljala. Obiskali so pet držav članic (Avstrija, Nemčija (Posarje in Severno Porenje - 
Vestfalija), Irska, Poljska in Združeno kraljestvo (Škotska)). 

Prišli so do zaključka, da so LPIS koristno orodje za določanje upravičenosti kmetijskih zemljišč, vendar bi bilo mogoče 
njihovo upravljanje še izboljšati. „Slabosti v sistemih vplivajo na zmožnost držav članic, da preverijo upravičenosti zemljišč,” 
je dejal Nikolaos Milionis, član Računskega sodišča, pristojen za poročilo. „Zanesljivi podatki so bistveni za zagotavljanje 
zakonitosti in pravilnosti plačil.” 

Letalske in satelitske fotografije so bile sicer večinoma posodobljene, vendar njihova interpretacija ni bila vedno zanesljiva 
ali z njo ni bilo mogoče priti do zaključka. Samo v nekaterih LPIS so bile zajete dodatne informacije o lastništvu in zakupnih 
pravicah, da bi se zagotovilo, da je vsako parcelo prijavil pravi kmet. Poleg tega države članice niso analizirale stroškovne 
učinkovitosti svojih sistemov, da bi bolje zasnovale preglede. 

Države članice so sicer dosegle napredek pri posodabljanju svojih LPIS zaradi izpolnjevanja zahtev skupne kmetijske politike 
(SKP) v obdobju 2014–2020, vendar sistemi še niso bili v celoti prilagojeni zahtevam za zeleno komponento. Poleg tega so 
imela nekatera prizadevanja Komisije za poenostavitev pravil o LPIS mešane rezultate, menijo revizorji. 

Zaradi izboljšanih smernic, rednih revizij, nadaljnjega spremljanja akcijskih načrtov držav članic in finančnih popravkov se je 
uspešnost Komisije pri njeni vlogi spremljanja izboljšala. Toda zanesljivost letnega ocenjevanja kakovosti, ki ga države 
članice opravljajo v zvezi z uspešnostjo svojih LPIS, so spodkopale slabosti v metodologiji ter nezadostni pregledi in nadaljnje 
spremljanje Komisije. 
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Revizorji priporočajo, naj države članice: 

• povečajo zanesljivost podatkov, tako da izboljšajo proces posodabljanja, in preverijo, ali je zemljišče na voljo 
kmetu, vedno ko je to izvedljivo, 

• ob podpori Komisije vzpostavijo okvir za ocenjevanje stroškov vodenja in posodabljanja svojih LPIS, da bi izmerile 
uspešnost in stroškovno učinkovitost izboljšav, 

• zagotovijo, da se v njihovih LPIS zanesljivo določajo, evidentirajo in spremljajo površine z ekološkim pomenom, 
trajno travinje in nove kategorije zemljišč. 

Komisija naj:  

• ponovno preuči sedanji pravni okvir, da bi za naslednje obdobje SKP poenostavila in racionalizirala nekatera pravila, 

• izvede analizo stroškov in koristi, da bi ugotovila, ali je mogoče izboljšati ocenjevanje kakovosti, da bo pokritost 
parcel boljša, 

• izboljša svoje spremljanje rezultatov ocenjevanja kakovosti, tako da analizira vse nedoslednosti v poročanju, jih 
nadalje spremlja, posreduje povratne informacije in zagotovi, da se izvedejo popravljalni ukrepi. 

 

Opombe za urednike 

Identifikacijski sistem za zemljišča (LPIS) je informacijski sistem, ki temelji na letalskih ali satelitskih posnetkih in v katerem 
so evidentirane vse kmetijske parcele v posamezni državi članici. Je ključni kontrolni mehanizem v okviru skupne kmetijske 
politike, zasnovan za preverjanje upravičenosti subvencij, izplačanih na podlagi površine zemljišč, ki so leta 2015 znašale 
približno 45,5 milijarde EUR. V izjavi o zanesljivosti, ki so jo pripravili revizorji EU, je bila stopnja napake za Evropski kmetijski 
jamstveni sklad za leto 2014 ocenjena na 2,9 %. Približno polovica napak je bila povezana s površino. LPIS imajo tudi čedalje 
večjo vlogo pri preverjanju skladnosti z različnimi okoljskimi obveznostmi. V 28 državah članicah zdaj deluje 44 nacionalnih 
ali regionalnih LPIS, ki zajemajo več kot 135 milijonov referenčnih parcel. 

Posebno poročilo št. 25/2016 – Identifikacijski sistem za zemljišča je koristno orodje za določanje upravičenosti kmetijskih 
zemljišč, vendar bi bilo mogoče njegovo upravljanje še izboljšati je na voljo v 23 jezikih EU. 

 


