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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0399/2006 złożona przez Michela Berhocoirigoina (Francja), w imieniu „Euskal 
Herriko Laborantza Ganbara”, w sprawie domniemanych nieprawidłowości związanych z 
przyznawaniem funduszy na projekt realizowany w Akwitanii, częściowo finansowany z 
EFRR (Cel 2)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, będący przewodniczącym wspomnianego wyżej stowarzyszenia, którego 
celem jest promowanie rozwoju zrównoważonego rolnictwa we francuskiej części Kraju 
Basków, twierdzi, że właściwe władze lokalne nie rozpatrzyły wniosku oraz dodatkowych 
dokumentów złożonych przez to stowarzyszenie, aby uzyskać pomoc z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (Cel 2 - Fundusz pożyczkowy) na realizację projektu z 
zakresu rozwoju handlu i konwersji w Akwitanii. Wnioskodawca podkreśla, że złożony przez 
stowarzyszenie projekt spełniał wszystkie warunki niezbędne dla otrzymania pomocy; wzywa 
on zatem Parlament Europejski do zapewnienia właściwego rozpatrzenia wniosku 
stowarzyszenia przez komitet regionalny odpowiedzialny za rozdział funduszy.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

„I. Opis sytuacji/Fakty

A. Skarga z dnia 15 maja 2006 r. skierowana listownie przez Michela Berhocoïrigoina ze 
stowarzyszenia „Euskal herriko Laboranza Ganbara” utworzonego na mocy ustawy z 1901 r., 
z siedzibą w Ainiza Monjolose, F 64220 Ainhice Mongelos. Stowarzyszenie to ubiegało się o 
finansowanie ze środków krajowych i wspólnotowych na akcje szkoleniowe w dziedzinie 
rolnictwa (Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (FEOGA)- Cel 2); zauważyło 
jednak, że złożone przez nie dokumenty były zablokowane przez prefekta regionu Akwitanii i 
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nie zostały komisyjnie rozpatrzone.
Stowarzyszenie skarży się także, że nie otrzymało uzasadnienia ani prośby o podanie 
informacji. Jego zdaniem odpowiednie organy odmówiły bez uzasadnienia rozpatrzenia 
wniosków złożonych przez stowarzyszenie. Skarżący uważa tę procedurę za wadliwą i 
domaga się interwencji u prefekta regionu Akwitanii w celu uzyskania uzasadnienia odmowy 
i, w przypadku braku możliwego do przyjęcia uzasadnienia, domaga się przyznania 
współfinansowania ze środków europejskich.

B. Służby DG ds. rolnictwa Komisji Europejskiej zwróciły się o informacje do prefektury 
regionu Akwitanii.

Wynika z nich, że:

- w sierpniu 2005 r. stowarzyszenie M. Berhocoïrigoina faktycznie zwróciło się o 
finansowanie pięciu akcji szkoleniowych w ramach programu na lata 2000 - 2006 (FEOGA -
Cel 2), co w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez państwo członkowskie 
oznacza przyznanie finansowania krajowego warunkującego udzielenie finansowania ze 
środków wspólnotowych.

- Regionalny komitet doradczy ds. kształcenia, odpowiedzialny za dokonanie selekcji 
projektów, rozpatrzył projekty przedstawione przez stowarzyszenie M. Berhocoïrigoina w 
dniu 19 października 2005 r.

Komitet został poinformowany przez Dyrekcję regionalną ds. rolnictwa i leśnictwa (DRAF), 
że prefekt okręgu Pireneje Atlantyckie złożył do sądu skargę przeciwko stowarzyszeniu 
Euskal Herriko Laboranza Ganbarra o podawanie się za organ Departamentalnej Izby 
Rolniczej, instytucji publicznej o ściśle określonych zadaniach.
Zaznaczył ponadto, że stowarzyszenie to nie zostało zarejestrowane jako organizacja 
szkoleniowa w Regionalnej Dyrekcji ds. Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego i nie 
posiadało pozwolenia.
Komitet zajął stanowisko w kwestii technicznej pięciu projektów, które uznał za 
dopuszczalne, lecz miał zastrzeżenia co do dopuszczenia wykonawcy projektów.

W związku z tym, że zastrzeżenia nie zostały uchylone, wydano jednoznaczną decyzję o 
odrzuceniu wniosków.

B. Petycja skierowana do PE

M. Berhocoïrigoin złożył skargę pismem z dnia 15 maja 2006 r., które sekretariat Komisji 
Petycji otrzymał dnia 29 maja i sklasyfikował pod numerem 399/2006 i następującym 
tytułem: „Alleged irregularities in connection with the allocation of funds for a project in 
Aquitaine partly funded by the ERDF (objective 2)”.

Pismo to zawierało 13 załączników: 
- 1. Statut stowarzyszenia (niekompletny)
- 2. Pismo DRAF z dnia 23.08.2005 r.
- 3. Pismo DRAF z dnia 01.09.2005 r. 
- 4. Protokół Vivea z dnia 06.09.2005 r. (de facto trzecia strona listy bez nagłówka, dat i 
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innych informacji)
- 5. Pismo DRAF z dnia 26.09.2006 r. (którego nie było w dokumentacji przedstawionej DG 
ds. Rolnictwa)
- 6. Pismo Euskal HLG z dnia 12.10.2005 r. skierowane do Cnasea
- 7. Pismo Cnasea z dnia 12.10.2005 r. (którego nie było w dokumentacji przedstawionej DG 
ds. Rolnictwa)
- 8. Pismo Euskal HLG z dnia 14.10.2005 r. skierowane do DRAF
- 9. Pismo Euskal HLG z dnia 20.12.2005 r. skierowane do DRAF i do Cnasea
-10. Pismo prefektury regionu Akwitanii z dnia 20.12.2005 r. (którego nie było w 
dokumentacji przedstawionej w DG ds. Rolnictwa)
- -11. Pismo Cnasea z dnia 10.03.2006 r. (którego nie było w dokumentacji przedstawionej 
DG ds. Rolnictwa)
-12. Pismo Vivea skierowane do EHLB z dnia 13 marca 2006 r. informujące o 
nieuwzględnieniu dokumentacji.
-13. Faktury Vivea za przeprowadzone szkolenia.

W swoim piśmie M. Berhocoïrigoin twierdzi, że prefekt regionu Akwitanii zablokował 
złożone przez niego dokumenty, które w związku z tym nie zostały komisyjnie rozpatrzone a 
on sam nie otrzymał wyjaśnienia ani prośby o dodatkowe informacje od służb, które nie 
rozpatrzyły jego wniosków bez podania uzasadnienia.

C. Uwagi Komisji dotyczące petycji:

Finansowanie działań na rzecz rozwoju wsi w ramach FEOGA Cel 2 i uzyskanie 
wspólnotowego współfinansowania zakłada, że w związku z różnymi przewidzianymi 
działaniami, w tym szkoleniami, wnioskodawcy ubiegający się o środki publiczne spełniają 
pewne warunki. Warunki te określa państwo członkowskie i to ono bada techniczną 
dopuszczalność działania oraz status prawny podmiotów odpowiedzialnych za projekty, a 
także klasyfikuje dokumentację pod względem pierwszeństwa. Wybór projektu przez państwo 
członkowskie i jego finansowanie uwarunkowują współfinansowanie ze środków 
wspólnotowych, które nie może zostać przyznane niezależnie.

Komisje rozpatrujące dokumenty stosują jednolite zasady.
W przedmiotowym przypadku wygląda na to, że stowarzyszenie reprezentowane przez M. 
Berhocoïrigoina z jednej strony nie posiadało pozwolenia na prowadzenie działalności 
szkoleniowej, co spowodowało niedopuszczalność projektu do uzyskania finansowania ze 
środków państwa członkowskiego a następnie współfinansowania wspólnotowego, a z drugiej 
strony do sądu wpłynęła skarga przeciw niemu.

Informacje te powinny być wymienione w skardze złożonej przez M. Berhocoïrigoina, która 
zawiera liczne kopie korespondencji z władzami administracyjnymi i nie powinna pomijać 
informacji o skardze, która dotyczy jego stowarzyszenia w związku z brakiem pozwolenia na 
prowadzenie działalności szkoleniowej.

4. Wniosek

Nie wydaje się więc, żeby stosując zasady selekcji państwo członkowskie dopuściło się 
jakichkolwiek nieprawidłowości.


