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ELi audiitorite sõnul tuleks põldude kaardistamise süsteeme 
parandada 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt aitavad ELi toetuste saamiseks toetuskõlblike põldude kaardistamise 
süsteemid vähendada põllumajandustootjatele tehtavates maksetes sisalduvate vigade arvu, ent olukorda saaks veelgi 
parandada. Põldude identifitseerimise süsteem on ühise põllumajanduspoliitika üks peamistest 
kontrollimehhanismidest. 

Audiitorid uurisid, kas liikmesriigid haldasid põldude identifitseerimise süsteeme (LPIS) hästi ja kas Euroopa Komisjon tegi 
nende üle piisavat järelevalvet. Audiitorid külastasid viit liikmesriiki (Austria, Saksamaa (Saarimaa ja Nordrhein-Westfalen), 
Iirimaa, Poola ja Ühendkuningriik (Šotimaa)). 

Nad jõudsid järeldusele, et LPIS-süsteemid on kasulik töövahend põllumajandusmaa toetuskõlblikkuse kindlaks tegemiseks, 
ent nende haldamist saaks veelgi parandada. Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Nikolaos Milionise sõnul 
�„mõjutavad süsteemide puudused negatiivselt liikmesriikide võimet kontrollida maa toetuskõlblikkust. Maksete 
seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks on esmatähtis omada usaldusväärseid andmeid.“ 

Aero- või satelliitfotod olid küll enamasti ajakohastatud, kuid fotode tõlgendamine ei olnud alati usaldusväärne ega piisav. 
Üksnes mõne liikmesriigi LPIS-süsteemis registreeriti täiendavad andmed maa omandi ja rendisuhete kohta – see peaks 
tagama, et iga maatüki deklareerijaks on õige põllumajandustootja. Lisaks ei analüüsinud liikmesriigid kontrollide 
ülesehituse parandamise eesmärgil oma süsteemide kulutõhusust. 

Liikmesriigid olid küll teinud edusamme oma LPIS-süsteemide ajakohastamisel, et täita perioodi 2014–2020 ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) nõudeid, ent süsteemid ei olnud veel täielikult kohandatud keskkonnasäästlikumaks muutmise 
tingimustega. Lisaks oli osa komisjoni poolt LPIS-süsteemidele kehtivate reeglite lihtsustamiseks võetud meetmeist andnud 
audiitorite sõnul vastakaid tulemusi. 

Komisjon on parandanud oma järelevalvetegevust paremate suuniste, regulaarsete auditite ning liikmesriikide 
tegevuskavade ja finantskorrektsioonide elluviimise kontrollimise abil. Liikmesriikides oma LPIS-süsteemide mõjususe kohta 
tehtavate iga-aastaste kvaliteedihindamiste usaldusväärsust vähendasid aga puudused kasutatud metoodikas ning 
komisjonipoolsed ebapiisavad kontrollid ja järelkontrollid. 

Audiitorid soovitavad liikmesriikidel: 
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• suurendada andmete usaldusväärsust (parandades selleks andmete ajakohastamise protsessi ja kontrollides 
võimaluse korral, kas maa on põllumajandustootja käsutuses); 

• töötada komisjoni toetusel välja oma LPIS-süsteemide töö ja ajakohastamise maksumuse hindamise raamistik, et 
mõõta paranduste tulemuslikkust ja kulutasuvust; 

• tagada ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade, püsirohumaade ja uute maa kategooriate usaldusväärne 
kindlaksmääramine, registreerimine ja järelevalve oma LPIS-süsteemides. 

Komisjon peaks:  

• mõningate ÜPP järgmise perioodi eeskirjade lihtsustamiseks ja optimeerimiseks üle vaatama LPIS-süsteemide 
kehtiva õigusraamistiku; 

• tegema tasuvusanalüüsi, et uurida kvaliteedihindamiste parandamise võimalikkust, mis aitaks suurendada 
maatükkide üldkogumi auditeerimise katvust; 

• parandama järelevalvet kvaliteedihindamiste tulemuste üle, analüüsides aruandluses leitud ebajärjekindlusi, neid 
kontrollides, liikmesriikidele tagasisidet andes ning tagades parandusmeetmete võtmise. 

 

Toimetajatele 

Põldude identifitseerimise süsteem (LPIS) on liikmesriigi kõiki põlde hõlmav aero- või satelliitfotodel põhinev infosüsteem. 
Tegu on ühise põllumajanduspoliitika ühe peamise kontrollimehhanismiga, mille ülesanne on kontrollida maatükkide 
toetuskõlblikkust pindalapõhiste toetuste jaoks, mille maht moodustas 2015. aastal ligikaudu 45,5  miljardit eurot. ELi 
audiitorite kinnitavas avalduses hinnati Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi 2014. aasta veamääraks 2,9 %. Peaaegu pool 
vigadest puudutas pindalapõhiseid makseid. Kasvab ka LPIS-süsteemide tähtsus erinevate keskkonnaalaste kohususte 
täitmise kontrollimisel. 28 liikmesriigis on praegu 44 riiklikku ja piirkondlikku LPIS-süsteemi, mis sisaldavad enam kui 
135 miljonit võrdlusmaatükki. 

Eriaruanne nr 25/2016: „Põldude identifitseerimise süsteem: kasulik töövahend põllumajandusmaa toetuskõlblikkuse 
kindlakstegemiseks, ent selle haldamist saaks veelgi parandada“ on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles. 

 


