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Luxembourg, den 27. august 2019

EU-revisorerne undersøger nye
billedteknologier til overvågning af den
fælles landbrugspolitik
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende EU's anvendelse af nye
billedteknologier til overvågning af den fælles landbrugspolitik. Revisorerne vil navnlig
undersøge støtten fra Europa-Kommissionen og de forskellige praksis i medlemsstaterne. De vil
også se på de udfordringer, der hindrer en hurtigere og større udbredelse af disse nye
teknologier.
Hvert år foretager medlemsstaterne ca. 900 000 kontroller på stedet vedrørende EU's
landbrugsstøtte. Disse kontroller dækker imidlertid kun ca. 5 % af støtteansøgerne. Som et
alternativ kan nye billedteknologier give mere omfattende dokumentation for landbrugernes
faktiske aktiviteter og deres overholdelse af den fælles landbrugspolitik.
Revisorerne har offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende nye
billedteknologier til landbrugsovervågning. Orienteringer om kommende revisioner oplyser om
igangværende revisionsopgaver. Hensigten er, at de skal være en informationskilde for personer
med interesse i de politikker eller programmer, der revideres.
Anvendelsen af nye overvågningsteknologier bør også kunne øge effektiviteten af de fremtidige
miljø- og klimaforanstaltninger under den fælles landbrugspolitik. De har desuden potentiale til
at reducere omkostningerne til kontrol i medlemsstaterne, selv om der kontrolleres flere
støttemodtagere.
I ca. to år har EU's Copernicus Sentinel-satellitprogram leveret frit tilgængelige billeder i høj
opløsning. Dette programs data kan lette kontrol af f.eks. landbrugsaktiviteter på bestemte
parceller, afgrødeklassificering og visse miljømæssige fokusområder. Kommissionen og
medlemsstaterne støtter også andre projekter, som bl.a. omfatter geotaggede fotografier,
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droner og landovervågning. Alle disse løsninger giver mulighed for at overvåge den fælles
landbrugspolitik på en mere omfattende, effektiv og omkostningseffektiv måde.
Revisorerne vil vurdere, om Europa-Kommissionen og medlemsstaterne har taget skridt til at
udnytte de nye billedteknologiers potentiale i forbindelse med overvågningen af den fælles
landbrugspolitik. Revisorerne vil navnlig undersøge:
o

om Kommissionen har opfordret til udbredt anvendelse af disse teknologier

o

om medlemsstaterne har gjort ansatser til at tage teknologierne i anvendelse.

Revisionen vil omfatte informationsbesøg i fire medlemsstater, der er begyndt at anvende
satellitbilleder til overvågning af den fælles landbrugspolitik: Belgien, Danmark, Italien og Spanien.

Bemærkninger til redaktører
Revisionsberetningen forventes offentliggjort i begyndelsen af 2020.
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