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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0399/2006, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Michel 
Berhocoirigoin asociācijas „Euskal Herriko Laborantza Ganbara” vārdā par iespējamām 
nelikumībām saistībā ar līdzekļu piešķiršanu kādam projektam Akvitānijā, ko daļēji 
finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (2. mērķis)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir priekšsēdētājs minētajai asociācijai, kuras mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību Francijas Basku zemē, sūdzas par to, ka vietējās 
atbildīgās iestādes nav izskatījušas pieprasījumu un dokumentus, ko minētā asociācija 
iesniedza, lai kādam uzņēmumu attīstības un reformas projektam Akvitānijā saņemtu Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbalstu (2. mērķis – aizdevumu fondi). Tāpēc lūgumraksta 
iesniedzējs, kas uzsver, ka asociācijas ierosinātie pasākumi atbilst visām prasībām, kas 
noteiktas atbalsta saņemšanai, lūdz Eiropas Parlamentam sekot, lai reģionālā komisija, kas ir 
atbildīga par līdzekļu piešķiršanu, izskatītu asociācijas pieprasījumu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 25. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. pants).

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī.

I Priekšvēsture/faktiskie apstākļi

A. 2006. gada 15. maija sūdzība, ko iesniedza Michel Berhocoïrigoin no asociācijas, kura 
izveidota saskaņā ar 1901. gada likumu, Euskal Herriko Laboranza Ganbara ar juridisko 
adresi Ainiza Monjolose – F 64220 Ainhice Mongelos.
Viņa vadītā asociācija lūdza valsts un Kopienas finansējumu vairākām apmācības darbībām 
lauksaimniecības jomā (ELVGF – 2. mērķis), bet Akvitānijas reģiona prefekts tās dokumentus 
apturēja un tie netika izskatīti komisijā.
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Asociācija sūdzas arī par to, ka nav saņēmusi ne paskaidrojumus, ne informācijas 
pieprasījumu. Tā uzskata, ka kompetentie dienesti tās pieprasījumus ir atteikušies izskatīt 
nepamatoti. Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka šī procedūra ir nelikumīga, lūdz vērsties pie 
Akvitānijas reģiona prefekta, lai saņemtu pamatojumu iepriekš minētajam atteikumam, un 
gadījumā, ja netiek sniegts atbilstošs pamatojums, prasa, lai tiktu piešķirts Kopienas 
līdzfinansējums.

B. Komisijas Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta dienesti Akvitānijas reģiona prefektūrai 
lūdza sniegt informāciju.

No šīs informācijas izriet, ka:

- 2005. gada augustā M. Berhocoïrigoin vadītā asociācija tiešām lūdza finansējumu piecām 
apmācības darbībām saistībā ar 2000.–2006. gada programmu (ELVGF – 2. mērķis), kas 
paredz, ka – gadījumā, ja dalībvalsts atzīst pieprasījumu par pieņemamu – jābūt valsts 
finansējumam, kas ir nosacījums Kopienas finansējuma piešķiršanai.

- Reģionālā apmācības padomdevēja komiteja, kuras uzdevums ir atlasīt projektus, 
M. Berhocoïrigoin vadītās asociācijas iesniegtos projektus izskatīja 2005. gada 19. oktobrī.

Reģiona Lauksaimniecības un mežsaimniecības direkcija (DRAF) komisiju informēja, ka 
Atlantijas Pireneju prefekts ir pret asociāciju Euskal Herriko Laboranza Ganbarra vērsies 
tiesā, jo tā uzņemas funkcijas, kas ir Departamenta Lauksaimniecības kamerai – publiskai 
iestādei ar skaidri noteiktiem uzdevumiem.
Tā turklāt norādīja, ka minētā asociācija nav reģistrējusies kā apmācības organizācija 
Reģionālajā darba, nodarbinātības un profesionālās apmācības direkcijā (DRTEFP) un nav 
akreditēta.
Komisija pieņēma lēmumu par tehnisko pusi minētajām piecām darbībām, ko atzina par 
pieņemamām, bet izteica iebildes par projekta iesniedzēja pieņemamību.

Tā kā iebildes netika novērstas, no tām izrietēja netiešs lēmums noraidīt projektu.

B. EP iesniegtais lūgumraksts

Ar 2006. gada 15. maija vēstuli M. Berhocoïrigoin nosūtīja sūdzību, ko lūgumrakstu 
sekretariāts saņēma tā paša gada 29. maijā un ko reģistrēja ar numuru 399/2006 un ar 
nosaukumu: „Alleged irregularities in connection with the allocation of funds for a project in 
Aquitaine partly funded by the ERDF (objective 2)”.

Minētajai vēstulei bija 13 pielikumi: 
- 1. asociācijas statūti (nepilnīgi);
- 2. DRAF 2005. gada 23. augusta vēstule;
- 3. DRAF 2005. gada 1. septembra vēstule;
- 4. Vivea 2005. gada 6. septembra protokols (patiesībā 3. lpp kādam sarakstam bez virsraksta, 
datumiem vai citām norādēm) ;
- 5. DRAF 2006. gada 26. septembra vēstule (nav iekļauta dokumentos, kas iesniegti 
Lauksaimniecības ĢD);
- 6. Euskal HLG 2005. gada 12. oktobra vēstule Nacionālajam Lauku saimniecību struktūras 
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uzlabošanas centram (CNASEA);
- 7. CNASEA 2005. gada 12. oktobra vēstule (nav iekļauta dokumentos, kas iesniegti 
Lauksaimniecības ĢD);
- 8. Euskal HLG 2005. gada 14. oktobra vēstule DRAF;
- 9. Euskal HLG 2005. gada 20. decembra vēstule DRAF un CNASEA;
- 10. Akvitānijas reģiona prefektūras 2005. gada 20. decembra vēstule (nav iekļauta 
dokumentos, kas iesniegti Lauksaimniecības ĢD);
- 11. CNASEA 2006. gada 10. marta vēstule (nav iekļauta dokumentos, kas iesniegti 
Lauksaimniecības ĢD);
- 12. Vivea 2006. gada 13. marta vēstule EHLB ar paziņojumu, ka tās iesniegtos dokumentus 
neizskatīs;
-13.  Vivea rēķini par veikto apmācību.

Savā vēstulē M. Berhocoïrigoin apgalvo, ka Akvitānijas reģiona prefekts ir apturējis viņa 
iesniegtos dokumentus un ka komisija tos tāpēc nav izskatījusi, nesniedzot viņam nekādus 
paskaidrojumus vai nepieprasot papildu informāciju, un ka kompetentie dienesti viņa 
pieprasījumi nav izskatījuši nepamatoti.

C. Komisijas apsvērumi par lūgumrakstu

Lauku attīstības darbību finansēšana saskaņā ar ELVGF 2. mērķi un Kopienas 
līdzfinansējuma saņemšana ir saistīta ar nosacījumu, ka attiecībā uz dažādajiem ierosinātajiem 
pasākumiem, tostarp apmācību, publisko līdzekļu pieprasītājiem ir jāatbilst noteiktam skaitam 
nosacījumu. Šos nosacījumus nosaka dalībvalsts, tā arī pārbauda darbības tehnisko 
pieņemamību un projektu iesniedzēju juridisko statusu un iedala dokumentus pēc prioritātes.
Kopienas līdzfinansējuma saņemšanas priekšnosacījums ir tas, ka valsts konkrētu projektu 
izvēlas un sniedz savu finansējumu, tāpēc nevar piešķirt tikai Kopienas līdzfinansējumu.

Komisijas, kas izskata iesniegtos dokumentus, piemēro vienotas normas.
Šajā konkrētajā gadījumā jāsecina, ka, no vienas puses, asociācijai, ko pārstāv M. 
Berhocoïrigoin, nav akreditācijas apmācības jomā un ka iesniegtie dokumenti tāpēc nav 
pieņemami dalībvalsts finansējuma un līdz ar to arī Kopienas līdzfinansējuma saņemšanai, un 
ka, no otras puses, par minēto asociāciju ir iesniegta sūdzība tiesā.

Šai informācijai bija jābūt iekļautai M. Berhocoïrigoin sūdzības vēstulē, kurai ir pievienotas 
kopijas daudzām vēstulēm, kas sūtītas un saņemtas no administratīvajiem dienestiem, kuri 
nevarēja neņemt vērā pret asociāciju iesniegto sūdzību un to, ka tā nebija saņēmusi 
akreditāciju apmācības darbību veikšanai.

4. Secinājums

Nevar secināt, ka dalībvalsts, piemērojot savas atlases normas, būtu pieļāvusi kādu 
nelikumību.
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