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Pri spremljanju na področju kmetijstva je po 
besedah revizorjev EU treba bolj uporabljati nove 
tehnologije za zajemanje posnetkov 
Po navedbah v novem poročilu Evropskega računskega sodišča Evropska komisija spodbuja 
uporabo novih tehnologij zajemanja posnetkov za spremljanje na področju kmetijstva, vendar 
več ovir za njihovo širšo uporabo še vedno ni odpravljenih. Tehnologije, kot so sateliti Sentinel 
programa EU Copernicus, bi lahko pomenile prelomnico pri upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike (SKP). Čeprav EU v zadnjih letih spodbuja njihovo uporabo za ocenjevanje 
neposredne pomoči kmetom, vezane na površino, je bil napredek pri njihovi uporabi za 
spremljanje okoljskih in podnebnih zahtev po besedah revizorjev počasnejši. 
Plačilne agencije v državah članicah lahko od leta 2018 podatke satelitov Sentinel programa 
Copernicus in druge nove tehnologije, kot so geografsko označene fotografije in droni, 
uporabljajo za ocenjevanje skladnosti kmetov s pravili SKP. To avtomatizirano ocenjevanje, 
imenovano pregledi s spremljanjem, omogoča identifikacijo posevkov in spremljanje dejavnosti 
(kot so obdelava zemlje, spravilo posevkov in košnja) na posameznih kmetijskih zemljiščih skozi 
vso rastno sezono. Z novim pristopom se lahko zmanjšajo tudi stroški pregledov in hkrati omogoči 
spremljanje vseh kmetov (in ne le vzorca). Revizorji so preučili, ali so Evropska komisija in države 
članice storile dovolj za izkoriščanje možnih koristi teh novih tehnologij za upravljanje in 
nadzor SKP. 
Ugotovili so, da je bila Komisija dejavna pri spodbujanju in podpiranju uporabe novih tehnologij 
zajemanja posnetkov. Spremenila je pravni okvir za uporabo podatkov satelitov Sentinel za 
spremljanje neposrednih plačil za pomoč, vezano na površino, ki je tako postal bolj jasen. 
Maja 2018 je plačilna agencija v Italiji kot prva začela uporabljati preglede s spremljanjem v eni 
provinci (Foggia, Apulija). Leta 2019 je ta nov pristop za nekatere svoje sheme izvajalo 15 plačilnih 
agencij (v Belgiji, na Danskem, v Italiji, na Malti in v Španiji). Nadaljnjih 13 v osmih drugih državah 
članicah ga letos namerava začeti uporabljati za nekatere sheme pomoči in za del območja, za 
katero so odgovorne. 
Revizorji so odkrili več sedanjih ovir za širšo uporabo teh novih tehnologij. Ena izmed njih je 
zaskrbljenost plačilnih agencij, da bi Komisija lahko podvomila v odločitve, sprejete na podlagi 
pregledov s spremljanjem. Poleg tega so za uporabo novega pristopa potrebne znatne 
spremembe postopkov in sistemov IT plačilnih agencij. Komisija si prizadeva za to, da bi bil 
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dostop do podatkov satelitov Sentinel s storitvami v oblaku lažji in standardiziran, vendar je 
uporaba teh podatkov za operativne namene še vedno majhna. Financirala je tudi nekaj zadevnih 
raziskovalnih projektov, vendar njihovi rezultati še niso bili uporabljeni. 
Komisija je do zdaj pri svojem delu dajala prednost uporabi novih tehnologij za spremljanje shem 
neposrednih plačil, vezanih na površino, in ne za spremljanje izvajanja okoljskih in podnebnih 
zahtev. Leta 2019 preglede s spremljanjem za te pogojne zahteve in sheme za razvoj podeželja ni 
izvajala nobena plačilna agencija. Razlog je delno ta, da več teh zahtev in shem ni mogoče 
spremljati zgolj s podatki satelitov Sentinel. Revizorji so tudi ugotovili, da predlagani niz 
kazalnikov smotrnosti za prihodnjo SKP večinoma ni bil zasnovan za neposredno spremljanje s 
podatki satelitov Sentinel programa Copernicus.  
Ker se trenutno pripravlja nova SKP za obdobje 2021–2027, revizorji Evropski komisiji 
priporočajo, naj: 

• spodbuja pristop po načelu pregledov s spremljanjem kot ključni kontrolni sistem za 
plačilne agencije, na primer z opredelitvijo sinergij za obdelavo, shranjevanje ali 
pridobivanje satelitskih podatkov, 

• bolje izkoristiti nove tehnologije za spremljanje izvajanja okoljskih in podnebnih zahtev 
ter pripravi akcijske načrte za odpravo ovir za njihovo širšo uporabo. 

 

Pojasnila za urednike 
Pri skupni kmetijski politiki se za preverjanje pomoči, vezane na površino, ki danes predstavlja 
skoraj 80 % sredstev EU za kmetijstvo in razvoj podeželja, že dolgo uporabljajo satelitski ali 
letalski posnetki. Čeprav imajo ti posnetki običajno zelo visoko prostorsko ločljivost, pa pred 
letom 2017 niso bili na voljo dovolj pogosto, da bi omogočali preverjanje dejavnosti, ki se na 
kmetijskih zemljiščih izvajajo skozi vso leto. 

Posebno poročilo 4/2020 – Uporaba novih tehnologij zajemanja posnetkov za spremljanje skupne 
kmetijske politike: na splošno stalen napredek, vendar počasnejši pri spremljanju na področju 
podnebja in okolja – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. 
Revizorji so nedavno objavili tudi napovednik revizije o vesoljskih zmogljivostih EU in njihovi 
uporabi. 

Evropsko računsko sodišče svoja posebna poročila predstavlja Evropskemu parlamentu in 
Svetu EU ter drugim zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v 
gospodarstvu in predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede. 
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