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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0185/2009 dėl įtariamo ADRICOH (Asociación para el Desarollo 
Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva) sukčiavimo ir netinkamo ES 
lėšų valdymo, kurią pateikė Ispanijos pilietis Migel Ángel Gea Rifá 
„Izquerda Unida Los Verdes–Andalucia“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural Integral de 
la Costa Occidental de Huelva), institucija, atsakinga už ES lėšų valdymą pagal ERPF ir 
LIDER programas, galimai piktnaudžiavo jas skirstant. Jis taip pat prašo ištirti, pagal kokius 
kriterijus ADRICOH išrenka projektus laimėtojus. Pareiškėjas nurodo sukčiavimo atvejį, 
susijusį su buvusiu ADRICOH vadybininku, teigdamas, kad jo šeima buvo atsakinga už vieną 
ES finansuojamų projektų. Anot pareiškėjo, šiuo metu atliekamas tyrimas, kuriame buvęs 
vadybininkas kaltinamas lėšų iššvaistymu. Pareiškėjas kelia klausimą dėl ADRICOH 
darbuotojų politikos ir reiškia abejonių dėl to, kaip ADRICOH atrenka, finansuoja ir priežiūri 
ES finansuojamus projektus. Pareiškėjas prašo Europos Parlamentą pradėti tyrimą dėl 
ADRICOH veiklos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„ADRICOH (Associación de Desarrollo Rural e Integral de la Costa occidental de Huelva) –
asociacija, atsakinga už kaimo plėtros programų įgyvendinimą Huelvos provincijos vakarų 
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pakrantėje.
2007 m. gruodžio 1 d. peticijos pateikėjas pateikė pareiškimą, kuriame tvirtinama, kad 
ADRICOH veikloje nustatyta valdymo pažeidimų. Konkrečiai pareiškėjas nurodė, kad:
– ADRICOH vykdo įvairius projektus, finansuojamus iš ES PRODER ir LEADER programų;
– 2007 m. spalio 8 d. raštiškame prisipažinime Ispanijos baudžiamųjų bylų teismui buvęs 
ADRICOH vadybininkas nurodė, kad jis iššvaistė 480 000 EUR, kuriuos iš banko sąskaitos 
paėmė savo organizacijos vardu, suklastodamas ADRICOH direktoriaus ir finansininko 
parašus;
– esama požymių, kad aukšto rango atsakingi politiniai ir techniniai ADRICOH pareigūnai 
galėjo apgaulingai naudotis ES lėšomis.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija remsis savo 2008 m. sausio 31 d. atsakymu į klausimą raštu Nr. E-5508 /2007 dėl 
galimo ADRICOH Bendrijos lėšų išeikvojimo. Šiame raštiškame atsakyme teigiama, kad, 
kadangi PRODER ir LEADER programų valdymas vykdomas bendrai su valstybėmis 
narėmis, būtent jos pirmiausia yra atsakingos už tinkamą programų valdymą ir netinkamai 
išmokėtų sumų susigrąžinimą iš gavėjų. Komisijos atsakyme taip pat nurodyta, kad bendro 
valdymo sąlygomis Komisija nevykdo nuolatinio atskirų naudos gavėjų audito, bet daugiausia 
dėmesio skiria valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų auditui. Galiausiai savo atsakyme 
Komisija taip pat nurodė, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) buvo atsakinga 
už visos gaunamos tokio pobūdžio informacijos vertinimą, siekiant nustatyti, ar tai tikrai jos 
kompetencijos klausimas.
Tikriausiai atsiliepdamas į Komisijos raginimą, kuris pateiktas 2008 m. sausio 31 d. 
atsakyme, gerbiamas narys, klausimo raštu Parlamentui autorius, 2008 m. balandžio 3 d. 
perdavė tiesiogiai Žemės ūkio generaliniam direktoratui kai kuriuos papildomus dokumentus, 
pagrindžiančius jo kaltinimus šiuo klausimu. Žemės ūkio generaliniam direktoratui 
išnagrinėjus papildomus dokumentus, 2008 m. gegužės 14 d. jie buvo oficialiai perduoti 
OLAF, o OLAF savo ruožtu pradėjo gautos informacijos vertinimą, siekdama nustatyti, ar 
reikėtų pradėti oficialų tyrimą.
Išvados

2009 m. liepos 14 d. OLAF baigė oficialų įvertinimą. Remiantis atliktu vertinimu ir
informacija, kurią OLAF oficialiai perdavė Ispanijos valdžios institucijos, nuspręsta, kad, 
kadangi Ispanijos valdžios institucijos ėmėsi finansiniu lygmeniu spręsti šį klausimą 
užtikrinant minėtų Bendrijos lėšų susigrąžinimą ir Ispanijos teismai taip pat nagrinėja šią bylą, 
ji nepradės papildomo tyrimo. Vis dėlto, laikantis šiais atvejais įprastų procedūrų, OLAF 
palaikys ryšį su Ispanijos valdžios institucijomis, siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai 
vykdomi tolesni veiksmai, susiję su lėšų susigrąžinimu. Už veiksmus, vykdomus teismų 
lygmeniu, atsakingos Ispanijos teismų institucijos.“


