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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Michel Berhocoirigoin, francia állampolgár által az „Euskal Herriko Laborantza 
Ganbara” nevében benyújtott, 0399/2006. számú petíció egy, az ERDF (2. célkitűzés) 
által finanszírozott aquitániai projekt forrásainak elosztásával kapcsolatos állítólagos 
szabálytalanságokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, a fent említett, a francia baszk megyében a fenntartható mezőgazdaság 
fenntartását támogató egyesület elnöke, panaszt tesz arra, hogy a hatáskörrel rendelkező helyi 
hatóságok nem vették tekintetbe az egyesület által benyújtott kérelmet és az azt alátámasztó 
dokumentumokat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól (2. célkitűzés, Kölcsön Alap) egy 
aquitániai gazdasági fejlesztési és átalakítási projekthez igényelt támogatással kapcsolatban. 
A kérelmező, aki szerint az egyesület által javasolt projekt minden tekintetben megfelel a 
támogatásra jogosultság feltételeinek, felhívja az Európai Parlamentet annak biztosítására, 
hogy az egyesület kérelmét megfelelően kezeli a források elosztásáért felelős regionális 
bizottság.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

I. Történeti áttekintés / Tények

A. Michel Berhocoïrigoin az Euskal Herriko Laborantza Ganbara törvényesen bejegyzett 
egyesület, Ainiza Monjolose – F 64220 Ainhice Mongelos nevében benyújtott, 2006. május 
15-én kelt panaszlevele.
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Amikor egyesülete nemzeti és közösségi támogatásokért folyamodott több mezőgazdasági 
képzést illetően (EMOGA – 2. célkitűzés), Aquitánia régió prefektusa zárolta ügyeit, és 
azokat nem vizsgálták bizottságban.
Az egyesület azt is kifogásolja, hogy nem kapott magyarázatot, és információkat sem kértek 
tőle. Az egyesület szerint az illetékes hivatalok kérelmeit indokolás nélkül utasították el. A 
panaszos fél ezt az eljárást nem tartja helyesnek, és közbenjárást kér Aquitánia régió 
prefektusánál a beavatkozás elutasításának indokolása céljából, és amennyiben nem kap
elfogadható indokolást, kéri a közös európai finanszírozások odaítélését.

B. A Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóságának szolgálatai tájékoztatást kértek Aquitánia 
régió prefektúrájától.

Ezekből az információkból kitűnik, hogy:

- 2005. augusztusában Berhocoïrigoin úr egyesülete valóban kért támogatást öt cselekvéshez, 
képzési intézkedések címén a 2000–2006. közötti időszak programjainak keretében (EMOGA 
– 2. célkitűzés), amelynek értelmében – abban az esetben, ha a kérelmet a tagállam 
elfogadhatónak ítéli – az egyesület nemzeti finanszírozásban részesült volna, amely a 
közösségi finanszírozás odaítélésének előfeltétele.

- A Regionális Képzési Tanácsadó Bizottság, amely a projektek kiválasztásával foglalkozik, 
megvizsgálta a Berhocoïrigoin úr egyesülete által 2005. október 19-én benyújtott projekteket.

A tanácsadó bizottságot a DRAF (Mezőgazdasági és Erdőgazdálkodási Regionális 
Igazgatóság) tájékoztatta arról, hogy az Atlanti Pireneusok prefektusa bírósági feljelentést tett 
az Euskal Herriko Laboranza Ganbarra egyesület ellen, mivel ez utóbbi a világosan 
meghatározott feladatokat teljesítő közintézményből, a Megyei Mezőgazdasági Kamarából 
kivált csoportként tüntette fel magát.
Megállapította többek között, hogy az egyesület nincs képzési intézményként bejelentve a 
Munkaügyi, Foglalkoztatási és Képzési Regionális Igazgatóságnál, és nem rendelkezik 
engedéllyel.
A bizottság technikai alapon döntött az öt elfogadhatónak ítélt cselekvésről, de fenntartásokat 
fogalmazott meg a projekt benyújtójának elfogadhatóságát tekintve.

Mivel e fenntartások feloldására nem került sor, automatikus elutasító határozat született.

B. Az EP-hez benyújtott petíció

2006. május 15-én kelt levelében Berhocoïrigoin úr panaszt intézett a petíciós titkársághoz, 
amelyet május 29-én iktattak 399/2006 számon a következő címmel: „Az ERDF (2. 
célkitűzés) által finanszírozott aquitániai projekt forrásainak elosztásával kapcsolatos 
állítólagos szabálytalanságok”.

A levél 13 mellékletet sorolt fel: 
- 1 . Az egyesület szabályzata (hiányos)
- 2. A DRAF 2005/08/23-i e-mailje
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- 3. A DRAF 2005/09/01-jei e-mailje 
- 4. 2005/09/06-i Vivea-jegyzőkönyv (ez egy fejléc, dátum és egyéb jelölés nélküli felsorolás 
3. oldala)
- 5. A DRAF 2006/09/26-i e-mailje (A Mezőgazdasági Főigazgatósághoz benyújtott ügyiratok 
között nem szerepel).
- 6. Az Euskal HLG 2005/10/12-én a Cnaseának írt e-mailje.
- 7. A Cnasea (agrárvállalkozási struktúrákat fejlesztő nemzeti központ) 2005/010/12-i e-
mailje (a Mezőgazdasági Főigazgatósághoz benyújtott ügyiratok között nem szerepel).
- 8. Az Euskal HLG 2005/10/14-én a DRAF-nak írt e-mailje.
- 9. Az Euskal HLG 2005/12/20-án a DRAF-nak és a Cnaseának írt e-mailje.
-10. Aquitánia régió prefektúrájának 2005/12/20-i e-mailje (a Mezőgazdasági 
Főigazgatósághoz benyújtott ügyiratok között nem szerepel).
- -11. A Cnasea 2006/03/10-i e-mailje (a Mezőgazdasági Főigazgatósághoz benyújtott 
ügyiratok között nem szerepel).
-12. A Vivea 2006. március 13-i levele az EHLB-nek, melyben bejelenti, hogy az aktákat nem 
vizsgálják meg.
-13.  Vivea-számlák a megvalósult képzésekről

Berhocoïrigoin úr levelében kifejti, hogy Aquitánia régió prefektusa zárolta az aktáit, 
melyeket tehát a bizottság nem vizsgált meg, és ennek okát illetően nem kapott sem 
magyarázatot, sem pedig kiegészítő tájékoztatásra irányuló felszólítást az illetékes 
hivataloktól, amelyek nem vizsgálták meg kérelmeit, és ezt nem is indokolták.

C. A Bizottság petícióhoz kapcsolódó észrevételei:

A vidékfejlesztési cselekvéseknek az EMOGA 2. célkitűzése alapján való finanszírozása és a 
közösségi társfinanszírozás elnyerése feltételezi, hogy az állami források igénylői különféle 
meghatározott intézkedések, többek között oktatás címén megfelelnek bizonyos feltételeknek. 
A tagállam határozza meg e feltételeket, vizsgálja a cselekvés technikai elfogadhatóságát,
valamint a projektek benyújtóinak jogi státuszát, és prioritás szerint osztályozza az ügyeket. 
Egy ügynek a tagállam által történő kiválasztása és finanszírozása a feltétele a közösségi 
társfinanszírozásnak, amely tehát külön nem ítélhető oda.

Az ügyek vizsgálatával foglalkozó bizottságok egységes szabályokat alkalmaznak.
Jelen esetben úgy tűnik, hogy a Berhocoïrigoin úr által képviselt egyesület egyrészt képzésre 
nem rendelkezett engedéllyel, ami miatt a tagállam finanszírozása és ily módon a közösségi 
társfinanszírozás szempontjából is elfogadhatatlanok voltak a kérelmei, másrészt pedig 
bíróságon feljelentést tettek ellene.

Ezeket az információknak szerepelniük kellett volna Berhocoïrigoin úr levelében, amely 
tartalmazza a hivatalokkal folytatott számos levélváltás másolatát, és akinek kizárt, hogy ne 
lett volna tudomása arról az egyesülete ellen irányuló feljelentésről, illetve a képzésekre 
vonatkozó engedély hiányáról.

4. Következtetés
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A jelek szerint a tagállam a kiválasztási feltételeinek alkalmazásával nem követett el 
semmilyen szabálytalanságot.


