
CM\650322MT.doc PE 384.396v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.1.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni nru. 0399/2006, imressqa minn Michel Berhocoirigoin, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, f’isem “Euskal Herriko Laborantza Ganbara”, dwar l-allegati irregolaritajiet 
fl-għoti ta’ fondi għal proġett fl-Aquitaine, parzjalment iffinanzjat mill-Fond Reġjonali 
ERDF (Objettiv 2)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, li hu ċ-Chairman ta’ l-assoċjazzjoni msemmija, li l’għan tagħha hu 
li tagħti kontribut fl-iżvilupp ta’ l-Agrikoltura sostenibbli fil-Pajjiż Bask Franċiż, jiddenunzja 
l-fatt li l-awtoritajiet lokali responsabbli ma kkunsidrawx it-talba u l-fajl ippreżentati mill-
assoċjazzjoni għall-għoti ta’ għajnuna mill-Fond Reġjonali ERDF (Objettiv 2- fond ta’ self) 
b’rabta ma’ proġett ta’ żvilupp u ta’ riforma ta’ l-intrapriżi fl-Aquitaine.  Dak li ressaq il-
petizzjoni, li jsostni li l-miżura proposta mill-assoċjazzjoni tissodisfa l-esiġenzi kollha imposti 
biex tingħata għajnuna, qed jitlob għalhekk lill-Parlament Ewropew biex jara li t-talba ta’ l-
assocjazjoni tiġi kkunsidrata kif jixraq mill-kummissjoni reġjonali responsabbli mill-għoti ta’ 
fondi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Settembru 2006.  Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tipprovdi 
informazzjoni (Artikolu 192, paragrafu 4, tar-Regolament).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

I. Sfond / il-Fatti

A. Ittra ta’ lment tal-15 ta’ Mejju 2006 mis-Sur Michel Berhocoïrigoin ta’ l-assoċjazzjoni li 
m’għandhiex għanijiet ta’ qligħ, il-Euskal herriko Laboranza Ganbara, li tinsab f’Ainiza 
Monjolose – F 64220 Ainhice Mongelos.
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L-assoċjazzjoni tiegħu kienet talbet finanzjamenti nazzjonali u Komunitarji għal diversi 
attivitajiet ta’ taħriġ fil-qasam ta’ l-Agrikoltura (EAGGF-Objettiv 2) iżda l-fajl tagħha 
twaqqaf mill-Prefett tar-reġjun ta’ l-Aquitaine u ma ġiex eżaminat mill-Kummissjoni.  L-
assoċjazzjoni tilmenta wkoll li ma ngħatat l-ebda spjegazzjoni u l-ebda talba għal 
informazzjoni. Skond hi, mingħajr ma taw l-ebda spjegazjoni, id-dipartimenti kompetenti 
rrifjutaw li jeżaminaw it-talba tagħha.  Min qed jagħmel l-ilment iqis din il-proċedura bħala 
waħda skorretta, u jitlob li tittieħed azzjoni fir-rigward tal-Prefett tar-reġjun ta’ l-Aquitaine 
sabiex jingħata spjegazzjoni għalfejn il-proposta ġiet rrifjutata u, f’każ li ma jingħata l-ebda 
raġuni aċċettabbli, jitlob li jieħu l-kofinanzjamenti Ewropej.

B. Id-dipartimenti tad-Direttorat Ġenerali ta’ l-Agrikoltura tal-Kummissjoni talbu lill-
prefettura tar-reġjun ta’ l-Aquitaine tagħtihom xi tagħrif.

Minn dan it-tagħrif  jirriżulta li :

- F’Awissu ta’ l-2005 l-assoċjazzjoni tas-Sur Berhocoïrigoin talbet il-finanzjament għal 
ħames proġetti b’rabta mal-miżuri ta’ taħriġ fil-qafas tal-programm 2000-2006 (EAGGF-
Objettiv 2), li jimplika – f’każ li t-talba titqies bħala ammissibli mill-Istat Membru –
finanzjament nazzjonali li jikkondizzjona l-għoti ta’ finanzjament Komunitarju.

- Il-Kumitat Konsultattiv Reġjonali dwar it-Taħriġ li għandu l-funzjoni li jagħżel il-proġetti, 
eżamina l-proġetti ppreżentati mill-assoċjazzjoni ta’ M Berhocoïrigoin fid-19 ta’ Ottubru 
2005.

Il-kumitat ġie mgħarraf mid-DRAF li l-Prefett tal-Pirenej Atlantiċi kien ressaq ilment 
quddiem il-qorti kontra l-assoċjazzjoni Euskal Herriko Laboranza Ganbarra peress illi din 
dehret li ma kinitx konformi mal-Kamra dipartimentali ta’ l-Agrikoltura, stabbiliment 
pubbliku li għandu rwol definit.
Innota wkoll li l-assoċjazzjoni ma’ kinitx irreġistrata mad-DRTEFP bħala organizzazzjoni li 
toffri taħriġ u għalhekk ma kinitx approvata.
Il-kumitat ta l-opinjoni tiegħu dwar l-aspett tekniku tal-ħames proġetti meqjusin ammissibli 
iżda wera r-riżervi tiegħu fir-rigward ta’ min qed iressaq il-proġett.

Billi dawn ir-riżervi ma ġewx irtirati ttieħdet id-deċiżjoni impliċita li jiġi irrifjutat.

B. Il-Petizzjoni quddiem il-PE

Fil-15 ta’ Mejju 2006 is-Sur Berhocoïrigoin bagħat ittra ta’ lment li waslet għand is-
segretarjat għall-petizzjonijiet fid-29 ta’ Mejju u ġiet irreġistrata bin-numru 399/2006 bit-titlu 
“Alleged irregularities in connection with the allocation of funds for a project in Aquitaine 
partly funded by the ERDF (objective 2)”.

Mal-korrespondenza tiegħu nsibu lista ta’ 13 l’anness:
- 1. L-Istatut ta’ l-Assoċjazzjoni (mhux komplut)
- 2. E-mail mid-DRAF tat-23/08/2005
- 3. E-mail mid-DRAF ta’ l-01/09/2005 
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- 4.Minuti tal-Vivea tas-06/09/2005 (fil-fatt il-paġna 3 ta’ lista mingħajr letterhead, dati u 
lanqas indikazzjonijiet oħrajn)
- 5. E-mail mid-Draf fis-26/09/2006 (ma tinsabx fil-falj ippreżentat lid-DG ta’ l-Agrikoltura).
- 6. E-mail mill-Euskal HLG tat-12/10/2005 liċ-Cnasea.
- 7. E-mail miċ-Cnasea tat-12/10/2005 (ma tinsabx fil-fajl ippreżentat lid-DG ta’ l-
Agrikoltura).
- 8. E-mail minn Euskal HLG tal-14/10/2005 lid-DRAF).
- 9. E-mail minn Euskal HLG tal-20/12/2005 lid-DRAF u liċ-Cnasea.
-10. E-mail mill-prefettura tar-Reġjun ta’ l-Aquitaine tal-20/12/2005 (ma tinsabx fil-fajl 
ippreżentat lid-DG ta’ l-Agrikoltura)
-11  E-mail miċ-Cnasea tal-10/03/2006 (ma tinsabx fil-fajl ippreżentat lid-DG ta’ l-
Agrikoltura)
-12. Korrespondenza tat-13 ta’ Marzu 2006 minn Vivea lill-EHLB fejn ġie mħabbar li l-fajls 
ma ġewx ikkunsidrati.
-13.  Fatturi tal-Vivea għat-taħriġ imwettaq

Fil-korrispondenza tiegħu s-Sur Berhocoïrigoin jallega li l-Prefett tar-reġjun ta’ l- Aquitaine 
waqqaf il-fajls tiegħu u għalhekk ma ġewx eżaminati mill-kumitat. Hu baqa’ ma ngħata l-
ebda spjegazzjoni jew talba għal aktar informazzjoni peress li l-awtoritajiet kompetenti
m’eżaminawx it-talbiet tiegħu.

C. Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni :

Il-finanzjament ta’ proġetti ta’ żvilupp rurali taħt EAGGF Objettiv 2 u l-ksib ta’ 
kofinanzjament Komunitarju jirrikjedi li, skond id-diversi miżuri fosthom it-taħriġ,  minn 
jagħmel talba għal fondi pubbliċi jrid jissodisfa ċerti kundizzjonijiet. Huwa l-Istat Membru li 
jiddetermina dawn il-kundizzjonijiet, jeżamina l-ammissibiltà teknika tal-proġett u l-istejtus 
legali ta’ min jagħmel talba għall-proġetti, u jikklassifika il-fajls skond il-prijorità li jkollhom. 
L-għażla ta’ fajl minn Stat Membru u l-finanzjament tiegħu minnu, jikkundizzjonaw il-
kofinanzjament Komunitarju li għalhekk ma jistax jingħata waħdu.

Il-kumitati li jeżaminaw id-dokumenti japplikaw regoli uniformi.
F’dan il-każ partikolari, jidher li min-naħa, l-assoċjazzjoni rrapreżentata mis-Sur 
Berhocoïrigoin ma kellhiex l-approvazzjoni meħtieġa biex tipprovdi taħriġ, u li għalhekk il-
fajls tagħha ma kinux ammissibbli għall-finanzjament ta’ l-Istat Membru u b’konsegwenza 
t’hekk għall-kofinanzjament Komunitarju, u min-naħa l-oħra hi kienet ukoll soġġetta għall-
proċeduri legali.

Dan it-tagħrif kellu jkun inkluż ma’ l-ittra ta’ lment tas-Sur Berhocoïrigoin li tinkludi kopja 
ta’ għadd ta’ korrispondenza mad-dipartimenti amministrattivi. Ma jistax ikun li hu ma kienx 
infurmat li hemm ilment dwar l-assoċjazzjoni tiegħu u li l-assoċjazzjoni ma kellhiex l-
approvazzjoni biex tipprovdi taħriġ.

4. Konklużjoni

Għalhekk li jidher li l-Istat Membru ma wettaq l-ebda irregolarità għax applika r-regoli tiegħu 
għall-għażla tal-proġetti.
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