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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0399/2006, prezentată de Michel Berhocoirigoin, de naţionalitate franceză, în 
numele „Euskal Herriko Laborantza Ganbara”, privind presupuse nereguli în cadrul 
acordării de fonduri unui proiect în Aquitaine, parţial finanţat de Fondul regional 
(obiectivul 2)

1. Rezumatul petiţiei

Petentul, care este preşedintele asociaţiei indicate, al cărei obiect de activitate constă în a 
contribui la dezvoltarea unei agriculturi durabile în Ţara Bască franceză, denunţă faptul că 
autorităţile locale responsabile nu au tratat cererea şi dosarul, prezentate de către asociaţie în 
vederea acordării unui ajutor din Fondul regional (obiectivul 2 – fond de împrumut) pentru un 
proiect de dezvoltare şi reformă a întreprinderilor din Aquitaine. Petentul, care subliniază 
faptul că măsura propusă de asociaţie îndeplineşte ansamblul exigenţelor impuse de obţinerea 
unui ajutor, cere astfel Parlamentului European să vegheze ca cererea asociaţiei să fie tratată 
în mod corespunzător de către comisia regională responsabilă de acordarea fondurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 25 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

I.Istoric/Fapte

A. Scrisoarea de reclamaţie din 15 mai 2006 a dl. Michel Berhocoïrigoin din partea asociaţiei 
Euskal Herriko Laboranza Ganbara, înfiinţate în baza legii 1901, cu sediul la Ainiza 
Monjolose – F 64220 Ainhice Mongelos.
Asociaţiei sale, care a solicitat finanţări naţionale şi comunitare pentru mai multe acţiuni de 
formare în domeniul agricol (FEOGA – Obiectivul 2), i s-au blocat dosarele de către prefectul 
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regiunii Aquitaine, acestea nefiind examinate în comisie.
Asociaţia reclamă, de asemenea, că nu a primit explicaţii sau cereri de informaţii. Conform 
acesteia, serviciile competente au refuzat fără justificare să-i examineze cererile. Reclamantul 
consideră incorectă această procedură, solicită o intervenţie pe lângă prefectul regiunii 
Aquitaine pentru a obţine justificarea acestui refuz de a interveni şi, în cazul în care nu este 
prezentat un motiv acceptabil, cere să obţină cofinanţările europene.

B. Serviciile Direcţiei Generale Agricultură a Comisiei au solicitat informaţii de la prefectura 
regiunii Aquitaine.

Din aceste informaţii rezultă că:

- În august 2005, asociaţia dl. Berhocoïrigoin a solicitat într-adevăr, pentru cinci acţiuni, o 
finanţare pentru măsuri de formare în cadrul programării 2000-2006 (FEOGA – Obiectivul 2), 
care presupune – în cazul în care cererea este considerată acceptabilă de către statul membru –
o finanţare naţională ce condiţionează acordarea unei finanţări comunitare.

Comitetul Consultativ Regional Formare, care are rolul de a selecţiona proiectele, a examinat 
proiectele prezentate de asociaţia dl. Berhocoïrigoin pe 19 octombrie 2005.

Comitetul a fost informat de către DRAF că prefectul departamentului Pyrénées Atlantiques 
depusese o reclamaţie în instanţă împotriva asociaţiei Euskal Herriko Laboranza Ganbarra pe 
motivul că aceasta se prezenta drept o disidenţă a Camerei Departamentale de Agricultură, 
unitate publică cu misiuni clar definite.
De asemenea, a observat că asociaţia nu era declarată în calitate de organism de formare la 
DRTEFP şi nu avea aviz.
Comitetul s-a pronunţat asupra aspectului tehnic al celor cinci acţiuni considerate admisibile, 
dar a emis rezerve asupra admisibilităţii titularului proiectului.

Aceste rezerve nefiind ridicate, au condus la o decizie implicită de respingere.

B. Petiţia adresată PE

Prin scrisoarea din 15 mai 2006, dl. Berhocoïrigoin a adresat o scrisoare de reclamaţie primită 
pe 29 mai la secretariatul pentru petiţii şi înregistrată sub numărul 399/2006 cu titlul: 
„Alleged irregularities in connection with the allocation of funds for a project in Aquitaine 
partly funded by the ERDF (objective 2)”.

Documentul său cuprindea 13 anexe: 
- 1. Statutul asociaţiei (incomplet)
- 2. Email din partea DRAF din 23/08/2005
- 3. Email din partea DRAF din 01/09/2005
- 4. PV Vivea din 06/09/2005 (de fapt, pagina 3 dintr-o listă fără antet, fără dată sau alte 
indicaţii)
- 5. Email Draf din 26/09/2006 (neinclus în dosarul prezentat DG Agricultură).
- 6. Email Euskal HLG din 12/10/2005 către Cnasea.
- 7. Email Cnasea din 12/10/2005 (neinclus în dosarul prezentat DG Agricultură).
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- 8. Email Euskal HLG din 14/10/2005 către Draf.
- 9. Email Euskal HLG din 20/12/2005 către Draf şi către Cnasea.
- 10. Email al prefecturii regiunii Aquitaine din 20/12/2005 (neinclus în dosarul prezentat DG 
Agricultură).
- 11. Email Cnasea din 10/03/2006 (neinclus în dosarul prezentat DG Agricultură).
- 12. Email din 13 martie 2006 al Vivea către EHLB anunţând neluarea în considerare a 
dosarelor.
- 13.  Facturi Vivea privind formările desfăşurate.

În documentul său, dl Berhocoïrigoin susţine că prefectul regiunii Aquitaine i-a blocat 
dosarele, care nu au fost examinate în comisie, fără să fi primit vreo explicaţie sau cerere de 
informaţii suplimentare, serviciile competente neexaminându-i cererile fără vreo justificare.

C. Observaţii ale Comisiei privind petiţia:

Finanţarea acţiunilor de dezvoltare rurală în cadrul FEOGA obiectivul 2 şi obţinerea unei 
cofinanţări comunitare presupune ca, pentru diferitele măsuri prevăzute, printre care formarea, 
solicitanţii de fonduri publice să îndeplinească un anumit număr de condiţii. Statul membru 
este cel care stabileşte aceste condiţii, examinează admisibilitatea tehnică a acţiunii şi calitatea 
juridică a celor care solicită proiecte şi ordonează dosarele după prioritate. Alegerea unui 
dosar de către statul membru şi finanţarea acestuia de către respectivul stat condiţionează 
cofinanţarea comunitară, care nu poate fi acordată singură.

Comitetele de examinare a dosarelor aplică norme uniforme.
În cazul de faţă, se pare că asociaţia reprezentată de dl. Berhocoïrigoin nu dispunea de aviz în 
domeniul formării, pe de o parte, ceea ce făcea dosarele inadmisibile pentru finanţarea statului 
membru şi, în consecinţă, pentru finanţarea comunitară, şi, pe de altă parte, făcea obiectul 
unei reclamaţii în instanţă.

Aceste informaţii ar fi trebuit să se regăsească în reclamaţia dl. Berhocoïrigoin care includea 
copia a numeroase schimburi de mesaje cu serviciile administrative şi care nu puteau ignora 
reclamaţia al cărei obiect era asociaţia sa, nici lipsa de aviz pentru acţiunile de formare.

4. Concluzie

În consecinţă, se pare că, aplicând normele sale de selecţie, statul membru nu a comis vreo 
neregulă.


