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Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0185/2009, ko Izquerda Unida Los Verdes – Andalucia vārdā 
iesniedza Spānijas valtspiederīgais Migel Ángel Gea Rifá, par iespējamu krāpšanu 
un ES fondu izsaimniekošanu, kuru veikusi ADRICOH (Asociación para el 
Desarollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural Integral 
de la Costa Occidental de Huelva), iestāde, kas ir atbildīga par tā ES finansējuma pārvaldību, 
kurš piešķirts saskaņā ar ERAF un LIDER, varētu būt to izsaimniekojusi. Viņš arī lūdz uzsākt 
izmeklēšanu par metodēm, kuras ADRICOH izmantoja, lai atlasītu uzvarējušos projektus. 
Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz krāpšanas gadījumu, kurā bija iesaistīts iepriekšējais 
ADRICOH vadītājs, apgalvojot, ka viņa ģimene nodarbojās ar vienu no ES finansētajiem 
projektiem. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja informāciju attiecībā uz bijušo vadītāju notiek 
izmeklēšana par īpašuma piesavināšanos. Viņš apšauba ADRICOH personāla politiku un 
izsaka šaubas par veidu, kā ADRICOH izvēlas, finansē un pārrauga ES finansētos projektus. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu uzsākt izmeklēšanu par ADRICOH
darbību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„ADRICOH (Associación de Desarrollo Rural e Integral de la Costa occidental de Huelva) ir 
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asociācija, kuras kompetencē ir lauku attīstības programmu īstenošana Huelva provinces 
rietumu piekrastē.

Lūgumraksta iesniedzējs 2007. gada 1. decembrī iesniedza paziņojumu, kas apsūdz 
ADRICOH vadību pārkāpumu veikšanā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvoja, ka:
- ADRICOH vada dažādus projektus, ko finansē no ES PRODER un LEADER programmām;
- saskaņā ar ADRICOH iepriekšējā vadītāja rakstisku atdzīšanos Spānijas Krimināltiesā 
2007. gada 8. oktobrī viņš piesavinājās EUR 480 000, kurus izņēma no bankas konta šīs 
organizācijas vārdā, viltojot ADRICOH priekšsēdētāja un kasiera parakstus; 
- ir norādes, ka tie, kas ieņēma šos atbildīgos amatus ar politisko un tehnisko atbildību par 
ADRICOH, varēja nelikumīgi lietot ES piešķirto finansējumu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija atsaucas uz savu atbildi, kuru sniedza uz 2008. gada 31. janvāra rakstisko 
jautājumu E-5508/2007 par iespējamu Kopienas finansējuma piesavināšanos, ko izdarīja 
ADRICOH. Šajā rakstiskajā atbildē minēts, ka kopš PRODER un LEADER programmu 
vadīšanā izmanto dalīto pārvaldību ar dalībvalstīm, valstis ir tās, kuras atbild par programmu 
pareizu izpildi un visu kļūdaini izmaksāto summu atgūšanu no galīgajiem saņēmējiem. 
Komisija atbildē arī norādīja, ka dalītās pārvaldības kontekstā Komisija neveic individuālo 
saņēmēju regulāru revīziju, bet koncentrē spēkus uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles 
sistēmu darbības revīziju. Visbeidzot, Komisija savā atbildē arī norādīja, ka Eiropas 
Krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF) atbild par visas šāda rakstura ienākošās informācijas 
novērtēšanu nolūkā noteikt, vai tā ir viņu kompetencē.

Atbildot uz Komisijas aicinājumu, kas izteikts kā atbilde uz 2008. gada 31. janvāra jautājumu, 
godājamais deputāts, Parlamenta rakstiskā jautājuma autors, 2008. gada 3. aprīlī iesniedza 
tieši Lauksaimniecības ģenerāldirektorātam dažus papildu dokumentus, lai apstiprinātu savas 
apsūdzības šajā lietā. Papildu dokumentus pēc izskatīšanas Lauksaimniecības 
ģenerāldirektorātā 2008. gada 14. maijā oficiāli nodeva OLAF, kas savukārt uzsāka saņemtās 
informācijas novērtēšanas procedūru, lai noteiktu, vai jāuzsāk oficiāla OLAF izmeklēšana.

Secinājumi
OLAF pabeidza oficiālo lietas novērtēšanu 2009. gada 14. jūlijā. Savā novērtējumā un 
pamatojoties uz informāciju, kuru tam sniedza Spānijas iestādes, OLAF nolēma, ka, tā kā 
Spānijas iestādes turpina virzīt lietu finanšu līmenī, lai panāktu Kopienas attiecīgo naudas 
līdzekļu drošību, un Spānijas tiesu iestādes arī turpina lietu, tas neuzsāks papildu izmeklēšanu. 
Tomēr saskaņā ar procedūrām, kas regulē šādas lietas, OLAF nepārtrauks sazināties ar 
Spānijas iestādēm, lai pārliecinātos, ka vajadzīgā turpmākā rīcība saistībā ar finanšu atgūšanu 
norisinās atbilstoši. Darbības turpināšana tiesu līmenī ir Spānijas tiesu iestāžu lieta.”


