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Jeħtieġ li jittejbu s-sistemi għall-immappjar tal-għelieqi ta' azjendi 
agrikoli, jgħidu l-Awdituri tal-UE 

Skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, is-sistemi li jintużaw madwar l-UE kollha għall-immappjar tal-għelieqi 
ta' azjendi agrikoli li huma eliġibbli għal sussidju qed jgħinu biex jitnaqqas l-għadd ta' żbalji fil-pagamenti lill-bdiewa, iżda 
għad hemm lok għal aktar titijib. Is-Sistemi ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art huma mekkaniżmu ewlieni ta' kontroll 
taħt il-Politika Agrikola Komuni. 

L-awdituri eżaminaw jekk is-Sistemi ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art (LPIS) kinux immaniġġjati tajjeb mill-Istati Membri u 
kinux immonitorjati b'mod adegwat mill-Kummissjoni Ewropea. Huma żaru ħames Stati Membri: l-Awstrija, il-Ġermanja 
(Saarland u Nordrhein-Westfalen), l-Irlanda, il-Polonja u r-Renju Unit (l-Iskozja). 

Huma kkonkludew li għalkemm l-LPIS huma utli biex tiġi ddeterminata l-eliġibbiltà ta' art agrikola, il-ġestjoni tagħhom tista' 
tittejjeb aktar. "Dgħufijiet fis-sistemi qed jaffettwaw l-abbiltà tal-Istati Membri li jiċċekkjaw l-eliġibbiltà tal-art," qal is-Sur 
Nikolaos Milionis, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. "Huwa essenzjali li jkun hemm 
data affidabbli biex jiġi żgurat li l-pagamenti li jsiru jkunu legali u regolari." 

Filwaqt li r-ritratti mill-ajru u bis-satellita kienu fil-biċċa l-kbira aġġornati, l-interpretazzjoni tagħhom mhux dejjem kienet 
affidabbli jew konklużiva. Kien biss f'xi wħud mil-LPIS li ġiet inkluża informazzjoni addizzjonali rigward id-drittijiet ta' sjieda u 
ta' lokazzjoni sabiex jiġi żgurat li kull roqgħa art kienet ġiet iddikjarata mill-bidwi t-tajjeb. Barra min hekk, l-Istati Membri ma 
analizzawx il-kosteffettività tas-sistemi tagħhom sabiex ifasslu l-kontrolli aħjar. 

Filwaqt li l-Istati Membri kienu għamlu progress fl-ammeljorament tal-LPIS tagħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Politika 
Agrikola Komuni (PAK) tal-2014-2020, is-sistemi kienu għadhom ma ġewx adattati għalkollox għall-ekoloġizzazzjoni. Barra 
minn hekk, xi wħud mill-isforzi tal-Kummissjoni biex tissimplifika r-regoli tal-LPIS taw riżultati mħallta, jgħidu l-awdituri. 

Permezz ta' gwida mtejba, awditi regolari, is-segwitu tal-pjanijiet ta' azzjoni u l-korrezzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri, 
sar titijib tal-prestazzjoni tal-Kummissjoni fir-rwol tagħha ta' monitoraġġ. Madankollu, l-affidabbiltà tal-eżerċizzju annwali ta' 
valutazzjoni tal-kwalità mwettaq mill-Istati Membri fir-rigward tal-effettività tal-LPIS tagħhom ġiet imminata mid-dgħufijiet 
metodoloġiċi, u mill-kontrolli u s-segwitu insuffiċjenti li twettqu mill-Kummissjoni. 
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L-awdituri jirrakkomandaw li l-Istati Membri: 

• iżidu l-affidabbiltà tad-data billi jsaħħu l-proċess ta' aġġornament u, kull meta jkun fattibbli, jiċċekkjaw jekk l-art 
tkunx għad-dispożizzjoni tal-bidwi; 

• bl-appoġġ tal-Kummissjoni, iwaqqfu qafas għall-valutazzjoni tal-ispiża tal-operat u l-aġġornar tal-LPIS tagħhom biex 
ikejlu l-prestazzjoni u l-kosteffettività tat-titjib; 

• jiżguraw li l-LPIS tagħhom jidentifikaw, jirreġistraw u jimmonitorjaw b'mod affidabbli erjas b'fokus ekoloġiku, bwar 
permanenti u kategoriji ġodda ta' art. 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni:  

• teżamina mill-ġdid il-qafas legali attwali biex tissimplifika xi wħud mir-regoli għall-perjodu tal-PAK li jmiss; 

• twettaq analiżi tal-kost-benefiċċji biex tiddetermina jekk il-valutazzjoni tal-kwalità tistax tittejjeb biex tinkiseb 
kopertura aħjar tal-irqajja' art; 

• ittejjeb il-monitoraġġ li hija twettaq tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-kwalità billi tanalizza l-inkonsistenzi fir-
rappurtar, twettaq segwitu għalihom, tagħti feedback u tiżgura li tittieħed azzjoni ta' rimedju. 

 

Nota lill-Edituri 

Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art (LPIS) hija sistema tal-IT ibbażata fuq ritratti mill-ajru jew bis-satellita li 
tirreġistra l-irqajja' agrikoli kollha fi Stat Membru. Hija mekkaniżmu ewlieni ta' kontroll taħt il-Politika Agrikola Komuni 
maħsub biex jivverifika l-eliġibbiltà għal sussidji bbażati fuq l-erja, li ammontaw għal madwar EUR 45.5 biljun fl-2015. Id-
Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni tal-Awdituri tal-UE stmat li l-livell ta' żball għall-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija kien ta' 
2.9 % fl-2014. Kważi nofs l-iżbalji kienu relatati mal-erja. L-LPIS għandhom ukoll rwol dejjem akbar fil-verifikazzjoni tal-
konformità ma' diversi obbligi ambjentali. Fit-28 Stat Membru, attwalment hemm 44 LPIS nazzjonali jew reġjonali li huma 
operazzjonali, u li fihom aktar minn 135 miljun roqgħa art ta' referenza. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 25/2016: "Is-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art: għodda utli għad-determinazzjoni tal-
eliġibbiltà ta' art agrikola – iżda l-ġestjoni tagħha tista' tittejjeb aktar" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE. 

 


