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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Migel Ángel Gea Rifá, spanyol állampolgár által az „Izquerda Unida Los 
Verdes – Andalucia” nevében benyújtott, 0185/2009. számú petíció az 
ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural Integral de la Costa 
Occidental de Huelva) részéről elkövetett állítólagos csalásról és az uniós 
finanszírozás hűtlen kezeléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural 
Integral de la Costa Occidental de Huelva), azaz az ERFA és a LIDER keretében biztosított 
uniós finanszírozás kezeléséért felelős hatóság esetlegesen rendeltetésellenesen használta fel 
az összegeket.  Ezenkívül az ADRICOH által a nyertes projektek kiválasztására alkalmazott 
módszerek kivizsgálását is kéri. A petíció benyújtója egy csalással kapcsolatos ügyre 
hivatkozik, amelyben az ADRICOH korábbi ügyvezetője is érintett, és kifejti, hogy a szóban 
forgó személy családja felelt az egyik uniós finanszírozású projektért. A petíció benyújtója 
szerint az egykori ügyvezető ellen is vizsgálat folyik sikkasztás vádjában. Emellett 
megkérdőjelezi az ADRICOH személyzeti politikáját, és kifogásolja annak módját, ahogyan 
az ADRICOH kiválasztja, finanszírozza és felügyeli az uniós finanszírozású projekteket.  A 
petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy indítson vizsgálatot az ADRICOH 
tevékenységéről. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.
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„Az Adricoh szervezetet (Associación de Desarrollo Rural e Integral de la Costa occidental 
de Huelva) a vidékfejlesztési program Huelva tartomány nyugati partvidékén való 
végrehajtásával bízták meg.

A petíció benyújtója által 2007. december 1-jén tett bejelentés szerint szabálytalanságok 
történtek az Adricoh igazgatása során. A petíció benyújtója különösképpen a következőket 
állította:
- az Adricoh számos olyan projektet irányított, amelyet az EU PRODER és LEADER 
programja keretében finanszíroztak;
- az Adricoh korábbi ügyvezetője által a spanyol büntetőbírósághoz 2007. október 8-án 
benyújtott írásbeli vallomás szerint 480 000 EUR összeget sikkasztott, amelyet a szervezet 
nevében, az Adricoh elnökének és gazdasági vezetőjének hamis aláírásával vett fel egy 
bankszámláról;
- tanújelek szerint az Adricoh politikai és technikai felelősséggel járó pozícióiban lévő 
személyek tisztességtelen célokra használhatták fel az EU által nyújtott pénzeszközöket.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban  

A Bizottság az Adricoh közösségi pénzeszközökkel való állítólagos visszaélésére vonatkozó, 
2008. január 31-i E-5508/2007. számú, írásbeli választ igénylő kérdésre adott válaszára kíván 
hivatkozni. Írásbeli válaszában kifejtette, hogy mivel a PRODER és a LEADER program 
irányítása a tagállamokkal megosztottan történik, így elsősorban ez utóbbiak felelnek a 
programok szabályos végrehajtásáért és az esetleges szabálytalan kifizetések végső 
kedvezményezettektől való visszaköveteléséért. A Bizottság válaszában arra is rámutatott, 
hogy a megosztott irányítással összefüggésben a Bizottság nem végez rendszeres vizsgálatot 
az egyes kedvezményezettek tekintetében, erőforrásait sokkal inkább a tagállami irányítási és 
ellenőrzési rendszerek működésének vizsgálatára összpontosítja. Végezetül a Bizottság 
válaszában azt is kifejtette, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) felel minden ilyen 
jellegű, beérkező információ értékeléséért annak megállapítása céljából, hogy azok a 
hatáskörébe tartoznak-e vagy sem.

Úgy tűnik, hogy a Bizottság 2008. január 31-i válaszában tett felkérésre válaszolva tisztelt 
képviselőtársunk, az írásbeli választ igénylő parlamenti kérdés szerzője 2008. április 3-án 
közvetlenül a Mezőgazdasági Főigazgatósághoz további dokumentumokat nyújtott be, 
amelyek alátámasztják az üggyel kapcsolatos állításait. Az újonnan benyújtott 
dokumentumokat elsőként a Mezőgazdasági Főigazgatóság vizsgálta meg, majd azokat 2008. 
május 14-én hivatalosan továbbították az OLAF-hoz, amely értékelési eljárást indított a 
beküldött információk tekintetében annak megállapítása érdekében, hogy az szükséges-e 
hivatalos vizsgálatot indítani az OLAF keretében.

Következtetések
Az OLAF által az ügyben végzett hivatalos értékelés 2009. július 14-én zárult le. A spanyol 
hatóságok által hivatalosan megküldött információk alapján az OLAF az értékelés során úgy 
határozott, hogy mivel a spanyol hatóságok pénzügyi oldalról folyamatosan nyomon követik 
az ügyet a szóban forgó közösségi pénzeszközök biztosítása érdekében, és mivel a spanyol 
igazságügyi hatóságok is figyelemmel kísérik az ügyet, nem kíván további vizsgálatot indítani 
ezzel kapcsolatban. Mindazonáltal az ilyen ügyekre vonatkozó szokásos eljárással 
összhangban az OLAF fel fogja venni a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal annak biztosítása 
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érdekében, hogy megteszik a szükséges nyomon követési intézkedéseket a pénzbehajtás 
megfelelő végrehajtása tekintetében. Az igazságügyi szinten folyamatban lévő intézkedés a 
spanyol igazságügyi hatóságokra tartozik.


