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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0185/2009, imressqa mis-Sur Migel Ángel Gea Rifá, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem Izquerda Unida Los Verdes - Andalusija, dwar 
l-allegat frodi u ġestjoni ħażina tal-fondi tal-UE minn ADRICOH (Asociación 
para el Desarollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li hemm possibilità li ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural 
Integral de la Costa Occidental de Huelva), l-awtorità kompetenti għall-ġestjoni tal-fondi tal-
UE mogħtija taħt il-FEŻR u l-LIDER għamlet użu ħażin minn dawn il-fondi. Huwa jitlob 
ukoll li ssir investigazzjoni dwar il-metodi użati minn ADRICOH fl-għażla tal-proġetti 
rebbieħa. Il-petizzjonant jirreferi għal każ ta’ frodi li jinvolvi l-maniġer preċedenti ta’ 
ADRICOH, u jistqarr li l-familja tiegħu kienet inkarigata minn wieħed mill-proġetti 
ffinanzjati mill-UE. Skont il-petizzjonant, il-maniġer preċedenti jinsab ukoll taħt 
investigazzjoni dwar każ ta’ miżapproprjazzjoni. Huwa jikkontesta l-politika tal-persunal ta’ 
ADRICOH u għandu dubji dwar il-mod li bih ADRICOH tagħzel, tiffinanzja u tissorvelja l-
proġetti ffinanzjati mill-UE. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jibda 
investigazzjoni dwar l-operat ta’ ADRICOH.

2. Amissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fil- 25 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202 (6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet  fl-1 ta’ Settembru 2009.

‘Adricoh’ (Associación de Desarrollo Rural e Integral de la Costa occidental de Huelva) hija 
assoċjazzjoni bil-kompitu li timplimenta programm għall-iżvilupp rurali fil-kosta tal-Punent 
tal-provinċja ta’ Huelva.
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Fl-1 ta’ Diċembru 2007, il-petizzjonant issottometta dikjarazzjoni li tallega li saru 
irregolaritajiet fit-tmexxija ta’ Adricoh. Il-petizzjonant, partikolarment, iddikkjara li:
- Adricoh tmexxi varji proġetti ffinanzjati mill-programmi UE PRODER u LEADER;
- skont dikjarazzjoni bil-miktub indirizzata lill-Qorti Kriminali Spanjola mill-maniġer 
preċedenti ta’ Adricoh, fit-8 ta’ Ottubru 2007 huwa żamm għalih €480 000 illi kien ġibed 
minn kont bankarju f’isem din l-organizzazzjoni billi kkontrafatta l-firem tal-president u tat-
teżorier ta’ Adricoh;
- hemm indikazzjonijiet illi dawk li għandhom pożizzjonijiet ta’ responsabilità politika u 
teknika f’Adricoh setgħu għamlu użu frodulenti mill-fondi pprovduti mill-UE.

Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha fir-risposta għall-Mistoqsija bil-Miktub E-
5508/2007 tal-31 ta’ Jannar 2008 rigward l-allegata miżapproprjazzjoni ta’ Fondi tal-
Komunità minn Adricoh. F’din it-tweġiba bil-miktub issemma illi, ladarba l-programmi 
PRODER u LEADER jitmexxew b’mod konġunt flimkien mal-Istati Membri, huma dawn tal-
aħħar li huma primarjament responsabbli għall-eżekuzzjoni korretta ta’ dawn il-programmi u 
għar-rikoveru ta’ kwalunkwe ammonti mħallsa bi żball mill-benefiċjarji finali. Fit-tweġiba 
tal-Kummissjoni kien indikat ukoll illi fil-kuntest ta’ ġestjoni konġunta l-Kummissjoni ma 
tivverifikax regolarment benefiċjarji individwali, iżda pjuttost tikkonċentra l-isforzi tagħha
fuq il-verifika tal-funzjonament tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-Istati Membri. Fl-aħħar, 
il-Kummissjoni kienet indikat ukoll fit-tweġiba tagħha li l-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi
(OLAF) kien responsabbli għall-evalwazzjoni ta’ kull informazzjoni ta’ din in-natura li tasal, 
sabiex tiddetermina jekk din taqax taħt l-oqsma ta’ kompetenzi tagħha.  

Filwaqt li apparentement kien qed jaġixxi in reazzjoni għall-invit tal-Kummissjoni li wasal 
bħala tweġiba fil-31 ta’ Jannar 2008, l-Onorevoli Membru awtur tal-Mistoqsija Parlamentari 
bil-miktub, fit-3 ta’ April 2008 ippreżenta direttament lid-Direttorat Ġenerali (DG) għall-
Agrikoltura xi dokumenti addizzjonali bħala appoġġ għall-allegazzjonijiet tiegħu fil-
kwistjoni. Wara li l-ewwel ġew eżaminati mid-DG għall-Agrikoltura dawn id-dokumenti 
addizzjonali għaddew b’mod formali għal għand l-OLAF fl-14 ta’ Mejju 2008 u l-OLAF 
sussegwentament fetaħ proċedura ta’ verifika dwar l-informazzjoni riċevuta sabiex jiġi 
determinat jekk għandhiex tinfetaħ investigazzjoni formali mill-OLAF.

Konkluzjonijiet

L-evalwazzjoni formali tal-OLAF dwar il-kwistjoni tlestiet fl-14 ta’ Lulju 2009. Fl-
evalwazzjoni tiegħu u fuq il-bażi ta’ informazzjoni formalment provduta mill-awtoritajiet 
Spanjoli, l-OLAF iddeċieda illi, minħabba li l-awtoritajiet Spanjoli qegħdin isegwu l-
kwistjoni fil-livell finanzjarju sabiex jiżguraw il-flejjes imsemmija tal-Komunità u minħabba
li l-awtoritajiet ġudizzjarji Spanjoli qegħdin ukoll isegwu l-każ, huwa mhuwiex se jiftaħ 
investigazzjoni oħra dwarha. Minkejja dan, skont proċeduri normali li jirregolaw kwistjonijiet 
bħal dawn, l-OLAF se jżomm kuntatt mal-awtoritajiet Spanjoli sabiex jassigura li l-passi 
neċessarji marbuta mar-rikoveru finanzjarju jiġu segwiti kif suppost. L-azzjoni li għadha fis-
seħħ fil-livell ġudizzjarju hija kwistjoni għall-awtoritajiet ġudizzjarji Spanjoli.


