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Zlepšite systémy na mapovanie poľnohospodárskych polí, tvrdia 
audítori EÚ 

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov systémy na mapovanie poľnohospodárskych polí, na ktoré možno 
poskytnúť podporu v rámci celej EÚ pomáhajú znižovať počet chýb v platbách poľnohospodárom, ale je tu stále priestor 
na ďalšie zlepšenia. Systémy identifikácie poľnohospodárskych pozemkov sú rozhodujúcim mechanizmom kontroly 
v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. 

Audítori skúmali, či členské štáty správne riadia systémy identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) a či ich Európska 
komisia primerane monitoruje. Navštívili päť členských štátov: Rakúsko, Nemecko (Sársko a Severné Porýnie-Vestfálsko), 
Írsko, Poľsko a Spojené kráľovstvo (Škótsko). 

Dospeli k záveru, že napriek tomu, že LPIS sú užitočným nástrojom na určovanie oprávnenosti poľnohospodárskej pôdy, ich 
riadenie by sa mohlo ďalej zlepšovať. „Nedostatky v systémoch ovplyvňujú schopnosť členských štátov kontrolovať 
oprávnenosť pôdy,“ uviedol Nikolaos Milionis, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Spoľahlivé 
údaje sú zásadné na zabezpečenie zákonných a riadnych platieb.“ 

Zatiaľ čo letecké a satelitné fotografie boli väčšinou aktuálne, ich Interpretácia nebola vždy spoľahlivá ani jasná. Len niektoré 
LPIS obsahovali dodatočné údaje o vlastníctve a právach na prenájom s cieľom zabezpečiť, aby bol každý pozemok 
nahlásený tým správnym poľnohospodárom. Členské štáty navyše neanalyzovali nákladovú účinnosť svojich LPIS s cieľom 
lepšie naplánovať príslušné kontroly. 

Hoci členské štáty v modernizácii svojich LPIS s cieľom splniť požiadavky spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 
2014 – 2020 pokročili, systémy zatiaľ neboli úplne prispôsobené ekologizácii. Okrem toho niektoré snahy Komisie 
zjednodušiť pravidlá LPIS priniesli nejednoznačné výsledky, konštatujú audítori. 

Vykonávanie monitorovacej úlohy Komisie sa zlepšilo vďaka lepším usmerneniam, pravidelným kontrolám, kontrolám 
činností nadväzujúcich na akčné plány členských štátov a finančným opravám. Spoľahlivosť každoročného posudzovania 
kvality, ktoré vykonávali členské štáty a ktoré sa týkalo účinnosti ich systémov LPIS, však znižovali metodologické nedostatky 
a nedostatočné kontroly a následné činnosti Komisie. 
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Audítori odporúčajú, aby členské štáty: 

• zvýšili spoľahlivosť údajov posilnením procesu aktualizácie a vždy, keď je to možné, kontrolovaním, 
či poľnohospodár môže pôdu skutočne využívať, 

• s podporou Komisie zriadili rámec na posudzovanie prevádzkových nákladov a na aktualizáciu LPIS s cieľom merať 
výkonnosť svojich LPIS a nákladovú účinnosť zlepšení, 

• zabezpečili, aby sa v LPIS spoľahlivo identifikovali, registrovali a monitorovali oblasti ekologického záujmu, trvalé 
trávne porasty a nové kategórie pôdy. 

Komisia by mala:  

• znovu preskúmať súčasný právny rámec s cieľom zjednodušiť a zefektívniť niektoré pravidlá v nasledujúcom období 
SPP, 

• uskutočniť analýzu nákladov a prínosov s cieľom určiť, či by sa mohlo zlepšiť posudzovanie kvality tak, aby sa 
dosiahlo lepšie pokrytie pozemkov, 

• zlepšiť monitorovanie výsledkov posudzovania kvality analýzou nezrovnalostí v správach, následnými činnosťami, 
poskytovaním spätnej väzby a zabezpečením vykonávania nápravných opatrení. 

 

Poznámky pre vydavateľov 

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) je systém informačných technológií založený na leteckých 
a satelitných fotografiách, ktorým sa zaznamenávajú všetky poľnohospodárske pozemky v členskom štáte. Ide o rozhodujúci 
mechanizmus kontroly v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky určený na overovanie pozemkov, na ktoré sa môžu 
poskytovať dotácie na plochu, ktoré v roku 2015 predstavovali približne 45,5 mld. EUR. Audítori EÚ vo vyhlásení 
o vierohodnosti za rok 2014 odhadli mieru chybovosti Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu na 2,9 %. Takmer 
polovica chýb sa týkala plochy. LPIS zároveň zohráva čoraz väčšiu úlohu pri kontrole dodržiavania rôznych povinností 
v oblasti životného prostredia. V 28 členských štátoch je v súčasnosti v prevádzke 44 vnútroštátnych alebo regionálnych 
LPIS, v ktorých sa nachádza viac ako 135 miliónov referenčných pozemkov. 

Osobitná správa č. 25/2016: „Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov: užitočný nástroj na určovanie 
poľnohospodárskej pôdy, na ktorú možno poskytnúť podporu – jeho riadenie by sa však mohlo ďalej zlepšovať“ je dostupná 
v 23 jazykoch EÚ. 

 


