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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0399/2006 af Michel Berhocoirigoin, fransk statsborger, for "Euskal 
Herriko Laborantza Ganbara", om ulovligheder i forbindelse med bevilling af midler til 
et projekt i Aquitaine, som Regionalfonden (mål 2) delvist finansierer

1. Sammendrag

Andrageren, der er formand for den nævnte forening, som har til formål at bidrage til 
udvikling af et bæredygtigt landbrug i den franske del af Baskerlandet, protesterer imod, at de 
ansvarlige lokale myndigheder ikke har behandlet den ansøgning og de sagsakter, foreningen 
har indsendt med henblik på at få støtte fra Regionalfonden (mål 2 - lån) til et projekt til 
udvikling og omstrukturering af virksomheder i Aquitaine. Andrageren, som understreger, at 
den foranstaltning, foreningen har foreslået, opfylder alle de krav, der stilles for at få støtte, 
anmoder Europa-Parlamentet om at sørge for, at foreningens ansøgning behandles behørigt af 
det regionale udvalg, der står for bevilling af midler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

I. Baggrund/fakta

A. Klagebrev af 15. maj 2006 fra Michel Berhocoïrigoin fra foreningen i henhold til lov af 
1901 Euskal Herriko Laboranza Ganbara, beliggende i Ainiza Monjolose - F 64220 Ainhice 
Mongelos.
Foreningen, som har søgt om national finansiering og fællesskabsfinansiering til flere 
uddannelsesforanstaltninger på landbrugsområdet (EUGFL, mål 2), har oplevet, at dens 
sagsakter er blevet standset af præfekten for Aquitaine-regionen, og at de ikke er blevet 
behandlet i udvalg.
Foreningen klager også over hverken at have modtaget en forklaring eller en anmodning om 



PE 384.396v01-00 2/3 CM\650322DA.doc

DA

oplysninger. Ifølge foreningen har de ansvarlige afdelinger uden begrundelse afvist at 
behandle ansøgningerne. Andrageren mener, at denne procedure er ukorrekt og anmoder om, 
at man henvender sig til præfekten for Aquitaine-regionen for at få en begrundelse for at 
afvise at behandle ansøgningen, og hvis der ikke modtages en acceptabel begrundelse, 
anmoder andrageren om EU-medfinansiering.

B. Kommissionens GD Landbrug har anmodet præfekten for Aquitaine-regionen om 
oplysninger.

Det fremgår af disse oplysninger, at:

- Hr. Berhocoïrigoins forening i august 2005 ganske rigtigt for fem projekter ansøgte om 
finansiering til uddannelsesmæssige foranstaltninger inden for rammerne af programperioden 
2000-2006 (EUGFL, mål 2). Hvis medlemsstaten vurderer, at ansøgningen opfylder 
betingelserne for behandling, resulterer dette i national finansiering, som er betinget af, at der 
bevilges fællesskabsfinansiering.

- Det regionale rådgivende uddannelsesudvalg, som udvælger projekterne, har undersøgt de 
projekter, hr. Berhocoïrigoins forening forelagde den 19. oktober 2005.

DRAF (regionaldirektoratet for landbrug og skovbrug) har informeret udvalget om, at 
præfekten for Pyrénées Atlantiques havde indgivet klage mod foreningen Euskal Herriko 
Laboranza Ganbarra med den begrundelse, at denne udgav sig for at være en del af
departementets landbrugsafdeling, som er et offentligt organ med klart afgrænsede opgaver.
Det påpegede endvidere, at foreningen ikke var registreret som en uddannelsesorganisation 
hos DRTEFP (regionaldirektoratet for arbejde, beskæftigelse og erhvervsuddannelse) og ikke 
var godkendt.
Udvalget udtalte sig om det tekniske aspekt af de fem projekter, der vurderes at opfylde 
betingelserne for behandling, men tog forbehold for, om projektansøgeren opfyldte 
betingelserne.

Da disse forbehold ikke blev ophævet, medførte det en implicit beslutning om at forkaste det.

B. Andragendet i forhold til EP

Ved skrivelse af 15. maj 2006 sendte hr. Berhocoïrigoin en klage, som sekretariatet for 
andragender modtog den 29. maj, og som blev tildelt nummeret 399/2006 med overskriften: 
"Alleged irregularities in connection with the allocation of funds for a project in Aquitaine 
partly funded by the ERDF (objective 2)".

Der var vedlagt 13 bilag: 
- 1. Vedtægter for foreningen (ufuldstændige)
- 2. E-mail fra DRAF af 23/08/2005.
- 3. E-mail fra DRAF af 01/09/2005. 
- 4. Referat fra Vivea af 06/09/2005 (faktisk side 3 af en liste uden hoved, datoer eller andre 
oplysninger)
- 5. E-mail fra DRAF af 26/09/2006 (ikke vedlagt de sagsakter, der blev forelagt GD 
Landbrug).
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- 6. E-mail fra Euskal HLG af 12/10/2005 til Cnasea.
- 7. E-mail fra Cnasea af 12/10/2005 (ikke vedlagt de sagsakter, der blev forelagt GD 
Landbrug).
- 8. E-mail fra Euskal HLG af 14/10/2005 til Cnasea.
- 9. E-mail fra Euskal HLG af 20/12/2005 til DRAF og Cnasea.
- 10. E-mail fra præfekten for Aquitaine-regionen af 20/12/2005 (ikke vedlagt de sagsakter, 
der blev forelagt GD Landbrug).
- 11. E-mail fra Cnasea af 10/03/2006 (ikke vedlagt de sagsakter, der blev forelagt GD 
Landbrug).
- 12. E-mail af 13. marts 2006 fra Vivea til EHLB med meddelelse om, at sagen ikke ville 
blive behandlet.
- 13. Fakturaer fra Vivea for gennemførte uddannelser.

I sin skrivelse anfører hr. Berhocoïrigoin, at præfekten for Aquitaine-regionen har standset 
sagen, som således ikke er blevet behandlet i udvalg, uden at han har modtaget en forklaring 
eller anmodning om supplerende oplysninger fra de ansvarlige afdelinger, som uden 
begrundelse ikke har undersøgt hans anmodninger.

C. Kommissionens bemærkninger

Finansiering af aktioner til udvikling af landdistrikter i henhold til EUGFL mål 2 og bevilling 
af EU-medfinansiering forudsætter, at ansøgere til offentlige midler opfylder visse betingelser 
i forbindelse med de planlagte foranstaltninger, i dette tilfælde uddannelse. Det er den enkelte 
medlemsstat, der fastsætter disse betingelser, undersøger, om foranstaltningen opfylder de 
tekniske betingelser for behandling samt projektansøgerens juridiske egenskab, og som 
inddeler sagerne efter prioritet. En medlemsstats valg af en sag og dens finansiering af den 
forudsætter EU-medfinansiering, som således ikke kan bevilges alene.

De udvalg, der undersøger sager, anvender ensartede regler.
I det foreliggende tilfælde havde den forening, hr. Berhocoïrigoin repræsenterer, øjensynligt 
ikke en godkendelse på uddannelsesområdet, hvilket betød, at ansøgningen ikke opfyldte 
betingelserne for, at medlemsstaten kan finansiere den og følgelig, at den ikke kan 
medfinansieres af EU, og at der endvidere var indgivet en klage mod den.

Disse oplysninger skulle have været medtaget i klageskrivelsen fra hr. Berhocoïrigoin, som 
omfatter en kopi af korrespondance med de administrative forvaltninger, og som også burde 
have omfattet den klage, der var indgivet mod foreningen, samt den manglende godkendelse 
til uddannelsesmæssige aktiviteter.

4. Konklusion

Man kan derfor ikke sige, at medlemsstaten under anvendelsen af sine udvælgelsesregler har 
begået en ulovlighed.


