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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0185/2009 af Migel Ángel Gea Rifá, spansk statsborger, for Izquerda 
Unida Los Verdes - Andalusien, om ADRICOH's (Asociación para el Desarollo 
Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva) påståede svindel og misbrug af 
EU-midler

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural Integral de la Costa 
Occidental de Huelva), den myndighed, der har kompetence til at forvalte EU-midler, der er 
bevilget i henhold til EFRU og LIDER, kan have misbrugt disse midler. Han anmoder også 
om en undersøgelse af de metoder, som ADRICOH har anvendt til at udvælge 
vinderprojekterne. Andrageren henviser til en svindelsag, der omfattede den tidligere leder af 
ADRICOH, idet han hævder at lederens familie stod for et af de EU-finansierede projekter. 
Ifølge andrageren blev det også undersøgt, om den tidligere leder havde begået underslæb. 
Han sætter spørgsmålstegn ved ADRICOH's personalepolitik og drager den måde, hvorpå 
ADRICOH udvælger, finansierer og overvåger de EU-finansierede projekter, i tvivl. 
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at indlede en undersøgelse af ADRICOH's 
aktiviteter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"ADRICOH (Associación de Desarrollo Rural e Integral de la Costa occidental de Huelva) er 
en sammenslutning, som har til formål at gennemføre udviklingsprogrammer i landdistrikter 
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på Huelvaprovinsens vestkyst.

Den 1. december 2007 fremsendte andrageren en erklæring, hvori han hævdede, at der var 
blevet begået uregelmæssigheder i forbindelse med ledelsen af ADRICOH. Andrageren har 
især anført følgende:
- ADRICOH leder forskellige projekter, der finansieres via EU's Proder- og Leader-

programmer.
- I henhold til en skriftlige tilståelse, som den tidligere leder af ADRICOH afgav til den 

spanske kriminalret den 8. oktober 2007, havde denne begået underslæb for 480.000 euro, 
som han havde hævet på en bankkonto i organisationens navn ved at forfalske 
ADRICOH's formands og kasserers underskrifter.

- Der er tegn på, at personer i stillinger med politisk og teknisk ansvar i ADRICOH kan 
have brugt midler fra EU på svigagtig vis.

Kommissionens bemærkninger  

Kommissionen henviser til sit svar på skriftlig forespørgsel E-5508 /2007 af 31. januar 2008 
om ADRICOH's påståede uretmæssige anvendelse af fællesskabsmidler. I sit skriftlige svar 
nævnte Kommissionen, at eftersom Proder- og Leader-programmerne forvaltes under delt 
forvaltning med medlemsstaterne, er det medlemsstaterne, der bærer hovedansvaret for den 
korrekte gennemførelse af programmerne samt for inddrivelsen af uretmæssigt udbetalte 
beløb fra de endelige modtagere. I sit svar påpegede Kommissionen ligeledes, at 
Kommissionen i forbindelse med delt forvaltning ikke foretager en regelmæssig revision af de 
enkelte modtagere, men derimod koncentrerer sin indsats om revisionen af funktionen af 
medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolordninger. I sit svar anførte Kommissionen 
ligeledes, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) var ansvarligt for 
evalueringen af alle modtagne oplysninger af denne art med henblik på at fastslå, hvorvidt 
spørgsmålet henhører under kontorets kompetenceområde.

Tilsyneladende som reaktion på Kommissionens opfordring i svaret af 31. januar 2008 
fremsendte det medlem, der havde stillet den skriftlige forespørgsel, den 3. april 2008 noget 
supplerende dokumentation til støtte for sine påstande i sagen direkte til GD Landbrug. Efter 
GD Landbrugs gennemgang blev den supplerende dokumentation derefter formelt overdraget 
til OLAF den 14. maj 2008, og OLAF indledte en vurderingsprocedure vedrørende de 
oplysninger, som kontoret havde modtaget, for at fastslå, om der skulle indledes en formel 
OLAF-undersøgelse.
Konklusioner

OLAF afsluttede sin formelle vurdering af sagen den 14. juli 2009. I sin vurdering og på 
grundlag af de oplysninger, som de spanske myndigheder formelt havde tilvejebragt, 
besluttede OLAF, at kontoret ikke ville indlede en supplerende undersøgelse i sagen, idet de 
spanske myndigheder havde indledt en økonomisk relateret efterforskning af den med henblik 
på at sikre de pågældende fællesskabsmidler, og idet de spanske retslige myndigheder 
ligeledes behandlede sagen. I overensstemmelse med de almindelige procedurer i denne type 
sager vil OLAF imidlertid bevare kontakten til de spanske myndigheder for at sikre, at de 
nødvendige opfølgningstiltag i forbindelse med geninddrivelse af midlerne iværksættes på 
behørig vis. De igangværende juridiske skridt henhører under de spanske retslige 
myndigheders kompetence."
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