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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0399/2006, Michel Berhocoïrigoin, Ranskan kansalainen, "Euskal 
Herriko Laborantza Ganbara" -yhdistyksen puolesta, Akvitaniassa toteutettavan ja 
aluerahastosta (tavoite 2) osarahoitettavan hankkeen rahoitukseen liittyvistä 
sääntöjenvastaisuusepäilyistä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä johtaa mainittua yhdistystä, jonka tavoitteena on edistää kestävän 
maatalouden kehittämistä Ranskan Baskimaassa. Hän tuo julki, että asiasta vastaavat 
paikallisviranomaiset eivät ole käsitelleet hakemusta ja asiakirjoja, jotka yhdistys on esittänyt 
saadakseen aluerahastosta (tavoite 2 – lainarahoitus) tukea Akvitaniassa toimivien yritysten 
kehittämis- ja uudistushankkeelle. Vetoomuksen esittäjä korostaa yhdistyksen ehdottaman
toimenpiteen täyttävän kaikki tuensaannin edellytykset ja kehottaa näin ollen Euroopan 
parlamenttia huolehtimaan siitä, että varojen myöntämisestä vastaava aluekomissio käsittelee 
yhdistyksen hakemuksen asianmukaisesti.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

I. Taustatiedot

A. Vuoden 1901 yhdistyslain mukaista Euskal Herriko Laborantza Ganbaraa edustavan 
Michel Berhocoïrigoinin 15. toukokuuta 2006 päivätty kannekirjelmä. Yhdistyksen
sijaintipaikka on Ainiza Monjolose – F 64220 Ainhice Mongelos.

Yhdistyksen haettua kansallista ja yhteisön rahoitusta useisiin maatalouden alan 
koulutushankkeisiin (EMOTR:n tavoite 2) se totesi Akvitanian alueen prefektin
jäädyttäneen sen hakemusasiakirjojen käsittelyn ja aluekomission jättäneen ne 
tutkimatta.
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Yhdistys kantelee myös siitä, ettei se ole saanut selvitystä eikä tietopyyntöä. 
Yhdistyksen mukaan toimivaltaiset yksiköt kieltäytyivät perusteettomasti 
käsittelemästä sen hakemuksia. Kantelija pitää tätä menettelyä virheellisenä ja 
kehottaa Akvitanian alueen prefektiä puuttumaan asiaan saadakseen perustelut 
toiminnasta kieltäytymiselle ja, mikäli hyväksyttäviä perusteitä ei esitetä, voidakseen
hakea yhteisön rahoitusta.

B. Komission maatalouden pääosaston yksiköt ovat pyytäneet tietoja Akvitanian alueen 
prefektuurilta.

Tiedoista käy ilmi, että

- elokuussa 2005 Berhocoïrigoin edustama yhdistys on todellakin hakenut 
rahoitusta viidelle ohjelmakauden 2000–2006 (EMOTR:n tavoite 2) 
yhteydessä toteutettavalle koulutushankkeelle, mikä tarkoittaa, että – mikäli 
jäsenvaltio katsoo hakemuksen tukikelpoiseksi – kansallisen rahoituksen
myöntäminen on yhteisörahoituksen edellytys.

- koulutusta käsittelevä alueellinen neuvoa-antava toimikunta, jonka tehtävänä
on valita hankkeet, on käsitellyt Berhocoïrigoin edustaman yhdistyksen 
esittämiä hankkeita 19. lokakuuta 2005.

Maa- ja metsätalouden aluehallinto (DRAF) on ilmoittanut aluekomissiolle, että 
Pyrénées Atlantiques -departementin prefekti oli nostanut Euskal Herriko Laborantza 
Ganbaraa vastaan kanteen sillä perusteella, että yhdistys ilmoitti olevansa 
toisinajatteleva ryhmä departementin maatalousosastossa, joka on julkinen laitos
tarkoin rajattuine tehtävineen.

DRAF huomautti myös, ettei yhdistys ollut ilmoittanut työstä, työllisyydestä ja 
ammatillisesta koulutuksesta vastaavalle aluehallinnolle (DRTEFP) olevansa 
koulutusorganisaatio eikä sillä ollut toimilupaa.

Toimikunta esitti näkemyksensä viiden tukikelpoiseksi katsotun hankkeen teknisistä 
näkökohdista mutta esitti hankkeen vetäjän tukikelpoisuutta koskevia varaumia.

Koska näitä varaumia ei poistettu, hakemus hylättiin hiljaisella päätöksellä.

II. Euroopan parlamentille esitetty vetoomus

Berhocoïrigoinin 15. toukokuuta 2006 päivättyyn kirjeeseen kuului vetoomusvaliokunnan 
sihteeristön 29. toukokuuta saama kannekirjelmä nro 399/2006, jonka otsikko on: "Alleged 
irregularities in connection with the allocation of funds for a project in Aquitaine partly 
funded by the ERDF (objective 2)".

Kirjeessä oli 13 liitettä: 
- 1. Yhdistyksen säännöt (puutteelliset)
- 2. DRAF:n sähköposti, 23.8.2005
- 3. DRAF:n sähköposti, 1.9.2005
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- 4. Vivean pöytäkirja, 6.9.2005 (varsinaisesti luettelon sivu 3, josta puuttuvat 
otsikko, päivämäärä ja muut merkinnät)

- 5. DRAF:n sähköposti, 26.9.2006 (ei kuulu maatalouden pääosastolle esitettyihin
asiakirjoihin)

- 6. Euskal HLG:n sähköposti CNASEAlle, 12.10.2005
- 7. CNASEAn sähköposti, 12.10.2005 (ei kuulu maatalouden pääosastolle

esitettyihin asiakirjoihin)
- 8. Euskal HLG:n sähköposti DRAF:lle, 14.10.2005
- 9. Euskal HLG:n sähköposti DRAF:lle ja CNASEAlle, 20.12.2005
- 10. Akvitanian alueen prefektuurin sähköposti, 20.12.2005 (ei kuulu maatalouden 

pääosastolle esitettyihin asiakirjoihin)
- 11. CNASEAn sähköposti, 10.3.2006 (ei kuulu maatalouden pääosastolle

esitettyihin asiakirjoihin)
- 12. Vivean 13. maaliskuuta 2006 EHLB:lle lähettämä sähköposti, jossa ilmoitetaan 

asiakirjojen käsittelemättä jättämisestä.
- 13. Vivean laskut järjestetystä koulutuksesta.

Kirjeessään Berhocoïrigoin väittää, että Akvitanian alueen prefekti jäädytti yhdistyksen
hakemusasiakirjojen käsittelyn ja aluekomissio jätti ne tutkimatta ilman vetoomuksen 
esittäjälle esitettyä selvitystä tai lisätietopyyntöä, jolloin toimivaltaiset yksiköt jättivät 
perusteettomasti hänen hakemuksensa käsittelemättä.

III. Vetoomusta koskevat komission huomautukset:

EMOTR:n tavoitteeseen 2 perustuvien maaseudun kehittämistoimien rahoittamiseksi ja 
yhteisön osarahoituksen saamiseksi julkisen tuen hakijoiden on täytettävä tietty määrä 
suunniteltuihin toimenpiteisiin, kuten koulutukseen, liittyviä edellytyksiä. Jäsenvaltiot 
määräävät nämä edellytykset, tutkivat toimien teknisen tukikelpoisuuden ja hankkeiden 
vetäjien oikeudellisen aseman sekä asettavat hakemukset tärkeysjärjestykseen. Yhteisön 
osarahoituksen edellytyksenä on, että jäsenvaltio valitsee hankkeen ja myöntää sille tukea, 
eikä hankkeita näin ollen voida rahoittaa pelkästään yhteisön tuella.

Hankkeiden tutkimuskomiteat noudattavat yhdenmukaisia sääntöjä.
Esimerkkitapauksessa vaikuttaa siltä, että Berhocoïrigoinin edustamalla yhdistyksellä ei 
toisaalta ole toimilupaa koulutuksen alalla, jolloin sen hankkeet eivät voi saada jäsenvaltion 
rahoitusta eivätkä siten myöskään yhteisön osarahoitusta, ja toisaalta sitä vastaan on nostettu 
kanne tuomioistuimessa.

Näiden tietojen olisi pitänyt käydä ilmi Berhocoïrigoinin laatimasta kannekirjelmästä, johon 
sisältyy lukuisia jäljennöksiä yhteydenpidosta hallinnollisten yksiköiden kanssa. 
Berhocoïrigoin ei myöskään voinut olla tietämätön yhdistystään vastaan nostetusta kanteesta 
eikä koulutusalan toimiluvan puuttumisesta.

IV. Päätelmä

Näin ollen ei vaikuta siltä, että jäsenvaltio olisi valintasääntöjä soveltaessaan syyllistynyt 
sääntöjenvastaisuuksiin.
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