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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0399/2006, του Michel Berhocoirigoin, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Euskal Herriko Laborantza Ganbara», σχετικά με υποτιθέμενες παρατυπίες σε 
σχέση με τη διάθεση κονδυλίων για ένα έργο στην Aquitaine χρηματοδοτούμενο εν μέρει 
από το ΕΤΠΑ (Στόχος 2)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της προαναφερθείσας ένωσης, σκοπός της οποίας 
είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της αειφόρου γεωργίας στη γαλλική Χώρα των Βάσκων, 
διαμαρτύρεται ότι οι αρμόδιες τοπικές αρχές δεν έλαβαν υπόψη την αίτηση και τα 
δικαιολογητικά που υπέβαλε η ένωση με στόχο να λάβει ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ταμείο δανείων του στόχου 2) για ένα έργο εμπορικής ανάπτυξης 
και ανασυγκρότησης στην Aquitaine. Ο αιτών, ο οποίος τονίζει ότι το προτεινόμενο από την 
ένωση έργο πληρούσε όλες τις απαιτήσεις για τη λήψη ενίσχυσης, ζητεί ως εκ τούτου από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι η αίτηση της ένωσης θα αντιμετωπιστεί ορθά 
από την περιφερειακή επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διάθεση των κονδυλίων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

I. Ιστορικό /Τα πραγματικά περιστατικά

A. Επιστολή διαμαρτυρίας της 15ης Μαΐου 2006 του κ. Michel Berhocoïrigoin εξ ονόματος 
της ένωσης του νόμου 1901 Euskal herriko Laboranza Ganbara, με έδρα στην Ainiza 
Monjolose – F 64220 Ainhice Mongelos.
Η προαναφερθείσα ένωση υπέβαλε πολυάριθμες αιτήσεις χορήγησης εθνικής και κοινοτικής
χρηματοδότησης για διάφορες δράσεις κατάρτισης στον γεωργικό τομέα (ΕΓΤΠΕ-Στόχος 2) 
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οι οποίες όμως απορρίφθηκαν από τον νομάρχη της περιφέρειας Aquitaine χωρίς να 
εξεταστούν από επιτροπή.
Η ένωση διαμαρτύρεται επίσης επειδή δεν έλαβε καμία εξήγηση, ούτε της ζητήθηκαν 
πληροφορίες. Σύμφωνα πάντα με την ένωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες αρνήθηκαν να εξετάσουν 
τις αιτήσεις της αδικαιολόγητα. Ο καταγγέλλων θεωρεί εσφαλμένη την εν λόγω διαδικασία, 
ζητεί τη μεσολάβηση στον νομάρχη της περιφέρειας Aquitaine προκειμένου να 
πληροφορηθεί την αιτιολογία της άρνησης παρέμβασης και σε περίπτωση που δεν δοθεί
αποδεκτή αιτιολογία, ζητεί να χορηγηθούν οι ευρωπαϊκές συγχρηματοδοτήσεις.

B. Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Επιτροπής ζήτησαν πληροφορίες από 
τη νομαρχία της περιφέρειας Aquitaine.

Από τις εν λόγω πληροφορίες προκύπτει ότι:

- Τον Αύγουστο του 2005 η ένωση του κ. Berhocoïrigoin ζήτησε όντως χρηματοδότηση για 
πέντε δράσεις εν είδει μέτρων κατάρτισης στο πλαίσιο του προγραμματισμού 2000-2006 
(ΕΓΤΠΕ-Στόχος 2), γεγονός το οποίο συνεπάγεται –σε περίπτωση που η αίτηση κριθεί 
αποδεκτή από το κράτος μέλος– τη χορήγηση εθνικής χρηματοδότησης που αποτελεί 
προϋπόθεση για την κοινοτική χρηματοδότηση.

- Η περιφερειακή συμβουλευτική επιτροπή για την επαγγελματική κατάρτιση η οποία είναι 
αρμόδια για την επιλογή των σχεδίων, εξέτασε τα σχέδια που υπέβαλε η ένωση του 
κ. Berhocoïrigoin στις 19 Οκτωβρίου 2005.

Η επιτροπή πληροφορήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Γεωργίας και Δασών (DRAF)
ότι ο νομάρχης των Ατλαντικών Πυρηναίων είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της ένωσης
Euskal Herriko Laboranza Ganbarra με την κατηγορία ότι η τελευταία παρουσιαζόταν σαν
τμήμα της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δημόσιο ίδρυμα με σαφώς 
καθορισμένα καθήκοντα.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι η ένωση δεν είχε δηλωθεί ως εκπαιδευτικός οργανισμός στο πλαίσιο 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εργασίας και Επαγγελματικής Κατάρτισης (DRTEFP) και 
δεν διέθετε σχετική έγκριση.
Η επιτροπή αποφάνθηκε σχετικά με την τεχνική πτυχή των πέντε δράσεων που κρίθηκαν 
αποδεκτές αλλά εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά το παραδεκτό του υπευθύνου για την 
υλοποίηση του έργου.

Οι επιφυλάξεις διατηρήθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα τη σιωπηρή απορριπτική απόφαση.

B. Η αναφορά προς το ΕΚ

Με επιστολή της 15ης Μαΐου 2006, ο κ. Berhocoïrigoin απηύθυνε επιστολή διαμαρτυρίας η 
οποία παρελήφθη στις 29 Μαΐου από τη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών και 
καταχωρίσθηκε με αριθμό 399/2006 με τίτλο: «υποτιθέμενες παρατυπίες σε σχέση με τη 
διάθεση κονδυλίων για ένα έργο στην Aquitaine χρηματοδοτούμενο εν μέρει από το ΕΤΠΑ 
(Στόχος 2)».

Η αλληλογραφία αριθμούσε 13 παραρτήματα: 
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- 1 Το καταστατικό της ένωσης (ελλιπές)
- 2. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της DRAF της 23/08/2005)
- 3.Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της DRAF της 01/09/2005 
- 4. Έγγραφο του Vivea της 06/09/2005 (στην πραγματικότητα, η σελίδα 3 ενός καταλόγου
χωρίς επικεφαλίδα, ημερομηνίες ή άλλες πληροφορίες)
- 5 Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της DRAF της 26/09/2006 (δεν περιλαμβανόταν
στον φάκελο που υποβλήθηκε στη ΓΔ Γεωργίας).
- 6. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Euskal HLG της 12/10/2005 προς το Εθνικό 
κέντρο προσαρμογής των διαρθρώσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Cnasea).
- 7. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Cnasea της 12/10/2005 (δεν περιλαμβανόταν
στον φάκελο που υποβλήθηκε στη ΓΔ Γεωργίας).
- 8. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Euskal HLG της 14/10/2005 προς την DRAF).
- 9. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Euskal HLG της 20/12/2005 προς την DRAF 
και το Cnasea.
-10. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της νομαρχίας της περιφέρειας Aquitaine της
20/12/2005 (δεν περιλαμβανόταν στον φάκελο που υποβλήθηκε στη ΓΔ Γεωργίας)
-11 Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Cnasea της 10/03/2006 (δεν περιλαμβανόταν
στον φάκελο που υποβλήθηκε στη ΓΔ Γεωργίας)
-12. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 13ης Μαρτίου 2006 του Vivea προς την Euskal HLG το 
οποίο ανακοίνωνε τη μη συνεκτίμηση των αιτήσεων.
-13. Παραστατικά του Vivea για τα υλοποιηθέντα προγράμματα κατάρτισης

Στην επιστολή του ο κ. Berhocoïrigoin υποστηρίζει ότι ο νομάρχης της περιφέρειας Aquitaine 
απέρριψε τις αιτήσεις του χωρίς αυτές να εξεταστούν από επιτροπή, χωρίς να λάβει ο ίδιος 
καμία εξήγηση και χωρίς να του ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες καθώς οι αρμόδιες 
υπηρεσίες παρέλειψαν αδικαιολόγητα να εξετάσουν τις αιτήσεις του.

Γ. Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά:

Η χρηματοδότηση δράσεων ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο του στόχου 2 του ΕΓΤΠΕ
και η εξασφάλιση κοινοτικής συγχρηματοδότησης προϋποθέτει ότι στο πλαίσιο των 
διαφόρων προβλεπόμενων μέτρων, μεταξύ των οποίων και η επαγγελματική κατάρτιση, οι 
αιτούντες δημόσια κονδύλια πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Το κράτος μέλος 
είναι εκείνο που καθορίζει τις προϋποθέσεις, εξετάζει το παραδεκτό της δράσης από τεχνική 
άποψη και τη νομική υπόσταση των υπευθύνων υλοποίησης των έργων, και κατατάσσει τις 
αιτήσεις κατά σειρά προτεραιότητας. Η επιλογή μιας αίτησης από ένα κράτος μέλος και η 
χρηματοδότησή του από το εν λόγω κράτος αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη κοινοτικής
συγχρηματοδότησης η οποία, συνεπώς, είναι αδύνατο να χορηγηθεί χωρίς αυτή.

Οι εξεταστικές επιτροπές των αιτήσεων εφαρμόζουν ενιαίους κανόνες.
Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται ότι η ένωση την οποία εκπροσωπεί ο κ. Berhocoïrigoin
αφενός δεν διαθέτει έγκριση στον τομέα της κατάρτισης, γεγονός το οποίο καθιστά τις 
αιτήσεις της μη επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το κράτος μέλος και κατά συνέπεια για 
κοινοτική συγχρηματοδότηση, αφετέρου έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής στη 
δικαιοσύνη.
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Οι ανωτέρω πληροφορίες θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στην επιστολή διαμαρτυρίας του 
κ. Berhocoïrigoin, η οποία περιέχει αντίγραφα πολυάριθμων συναλλαγών με τις διοικητικές 
υπηρεσίες και η οποία δεν θα έπρεπε να παραβλέπει την προσφυγή κατά της ένωσής του 
καθώς και το γεγονός ότι η εν λόγω ένωση δεν έχει λάβει έγκριση για δράσεις κατάρτισης.

4. Συμπέρασμα

Δεν φαίνεται συνεπώς ότι το κράτος μέλος διέπραξε κάποια παρατυπία εφαρμόζοντας τους 
κανόνες επιλογής.


