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ES revidenti norāda, ka ir jāuzlabo sistēmas lauksaimniecībā 
izmantojamo platību kartēšanai 

ES mēroga sistēmas to lauksaimniecībā izmantojamo platību kartēšanai, par kurām ir tiesības saņemt subsīdijas, palīdz 
samazināt kļūdu skaitu maksājumos lauksaimniekiem, taču saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu 
joprojām iespējami uzlabojumi. Kopējā lauksaimniecības politikā viens no galvenajiem kontroles mehānismiem ir zemes 
gabalu identifikācijas sistēmas. 

Revidenti pārbaudīja, vai dalībvalstis labi pārvaldīja zemes gabalu identifikācijas sistēmas (ZGIS) un vai Eiropas Komisija to 
uzraudzīja pienācīgi. Viņi apmeklēja piecas dalībvalstis: Austriju, Vāciju (Zāru un Ziemeļreinu-Vestfāleni), Īriju, Poliju un 
Apvienoto Karalisti (Skotiju). 

Revidenti secināja, ka zemes gabalu identifikācijas sistēmas ir noderīgs rīks lauksaimniecības zemes attiecināmības 
noteikšanai, taču to pārvaldību iespējams uzlabot. “Trūkumi sistēmās ietekmē dalībvalstu spēju pārbaudīt zemes 
attiecināmību,” teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Nikolaos Milionis. “Lai nodrošinātu 
likumīgus un pareizus maksājumus, datiem ir jābūt ticamiem.” 

Satelītuzņēmumi vai aerofotouzņēmumi lielākoties bija atjaunināti, taču to interpretācija ne vienmēr bija ticama vai 
pārliecinoša. Tikai dažās ZGIS bija iekļauta papildu informācija par īpašuma un nomas tiesībām, lai nodrošinātu to, ka katru 
zemes gabalu ir deklarējis attiecīgais lauksaimnieks. Turklāt dalībvalstis neanalizēja savu sistēmu rentabilitāti, lai labāk 
sagatavotu pārbaudes. 

Kaut arī dalībvalstis bija guvušas panākumus savu ZGIS modernizēšanā, lai izpildītu 2014.–2020. gada KLP prasības, tomēr 
sistēmas vēl nebija pilnībā pielāgotas zaļajai saimniekošanai. Revidenti turklāt atzīst, ka daži Komisijas centieni vienkāršot 
ZGIS noteikumus ir devuši neviendabīgus rezultātus. 

Pilnveidoti norādījumi, regulāras revīzijas, dalībvalstu rīcības plānu izpildes pārbaude, kā arī finanšu korekcijas – tas viss ir 
uzlabojis Komisijas īstenoto uzraudzību. Tomēr paļāvību uz dalībvalstu veikto ikgadējo ZGIS efektivitātes kvalitātes 
novērtēšanu negatīvi ietekmēja metodoloģiskas nepilnības, kā arī tas, ka Komisija neveica pietiekamas pārbaudes un 
turpmākus kontroles pasākumus. 
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Revidenti iesaka dalībvalstīm: 

• paaugstināt datu ticamību, intensificējot atjaunināšanas procesu, un, kad vien iespējams, pārbaudot, vai zeme ir 
lauksaimnieka rīcībā; 

• ar Komisijas atbalstu ieviest sistēmu savu ZGIS darbības un atjaunināšanas izmaksu novērtēšanai, lai varētu izmērīt 
darbības rezultātus un uzlabojumu rentabilitāti; 

• nodrošināt, lai ZGIS ticami nosaka, reģistrē un uzrauga ekoloģiski nozīmīgās platības, ilggadīgos zālājus un jaunas 
zemes kategorijas. 

Revidenti iesaka Komisijai:  

• pārskatīt pašreizējo juridisko regulējumu, lai vienkāršotu un racionalizētu dažus noteikumus nākamajam 
KLP periodam; 

• veikt izmaksu un ieguvumu analīzi, lai noteiktu, vai ir iespējams uzlabot kvalitātes novērtēšanu nolūkā labāk aptvert 
zemes gabalus; 

• uzlabot kvalitātes novērtēšanas rezultātu uzraudzību un šajā nolūkā analizēt neatbilstības kvalitātes novērtējuma 
ziņojumos, kontrolēt to novēršanu, sniegt atgriezenisko saikni un nodrošināt koriģējošu pasākumu īstenošanu. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Zemes gabalu identifikācijas sistēma (ZGIS) ir IT sistēma, kura balstās uz satelītuzņēmumiem vai aerofotouzņēmumiem un 
kurā reģistrēti visi lauksaimniecības zemes gabali dalībvalstī. Tas ir viens no galvenajiem kopējās lauksaimniecības politikas 
kontroles mehānismiem, kas izstrādāts, lai pārbaudītu platībatkarīgo subsīdiju attiecināmību; šīs subsīdijas 2015. gadā 
sasniedza aptuveni 45,5 miljardus EUR. ES revidentu sagatavotajā ticamības deklarācijā Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fondam aplēstais kļūdu līmenis 2014. gadā bija 2,9 %. Gandrīz puse no kļūdām bija saistītas ar platību. ZGIS kļūst arvien 
nozīmīgāka, kad jāpārbauda, vai tiek pildīti dažādi ar vidi saistīti pienākumi. 28 dalībvalstīs pašlaik darbojas 44 valsts vai 
reģionālas ZGIS, kuras aptver vairāk nekā 135 miljonus atsauces zemes gabalu. 

Īpašais ziņojums Nr. 25/2016 “Zemes gabalu identifikācijas sistēma – noderīgs rīks lauksaimniecības zemes attiecināmības 
noteikšanai, taču tās pārvaldību iespējams uzlabot” ir pieejams ES 23 valodās. 

 


