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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

1.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0185/2009, którą złożył Migel Ángel Gea Rifá (Hiszpania) w imieniu
Izquerda Unida Los Verdes – Andalucia, w sprawie rzekomego oszustwa 
finansowego i złego zarządzania środkami finansowymi z UE przez 
ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural Integral de la Costa 
Occidental de Huelva)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural Integral de la 
Costa Occidental de Huelva), organ odpowiedzialny za zarządzanie środkami finansowymi
z UE przyznanymi w ramach EFRR i LIDER, mógł sprzeniewierzyć wspomniane środki. 
Ponadto zwraca się on o zbadanie metod stosowanych przez ADRICOH podczas wyboru 
nagradzanych projektów. Składający petycję odnosi się do sprawy oszustwa finansowego
z udziałem byłego menedżera ADRICOH i oświadcza, że jego rodzina odpowiadała za jedno
z przedsięwzięć finansowanych ze środków UE. Według składającego petycję przeciwko 
byłemu menedżerowi toczy się dochodzenie związane ze sprzeniewierzeniem środków 
finansowych. Kwestionuje on politykę kadrową ADRICOH i podaje w wątpliwość sposób,
w jaki ADRICOH wybiera, finansuje i nadzoruje przedsięwzięcia finansowane przez UE. 
Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego, aby wszczął dochodzenie 
dotyczące działalności ADRICOH.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Adricoh (Associación de Desarrollo Rural e Integral de la Costa occidental de Huelva) jest 
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stowarzyszeniem mającym za zadanie realizację programu rozwoju obszarów wiejskich na 
zachodnim wybrzeżu prowincji Huelva.

W dniu 1 grudnia 2007 r. składający petycję złożył oświadczenie, w którym zarzuca 
stowarzyszeniu Adricoh nieprawidłowości w zarządzaniu. Składający petycję stwierdził
w szczególności, że:
- Adricoh prowadzi różne projekty finansowane z unijnych programów PRODER i LIDER;
- z pisemnego wyjaśnienia złożonego w hiszpańskim sądzie karnym przez byłego menedżera
Adricoh wynika, że w dniu 8 października 2007 r. sprzeniewierzył on 480 000 euro, które 
pobrał z rachunku bankowego w imieniu przedmiotowej organizacji, podrabiając podpisy 
prezesa i skarbnika Adricoh;
- istnieją oznaki, że osoby zajmujące ważne stanowiska polityczne i techniczne w Adricoh 
mogły wykorzystywać środki finansowe dostarczone przez UE w sposób niezgodny 
z prawem.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja chciałaby nawiązać do odpowiedzi na pytanie pisemne E-5508/2007 z dnia 
31 stycznia 2008 r. dotyczące domniemanego sprzeniewierzenia wspólnotowych środków 
finansowych przez Adricoh. We wspomnianej odpowiedzi mówi się, że ponieważ programy 
PRODER i LIDER są zarządzane wspólnie z państwami członkowskimi, do tych ostatnich 
należy główna odpowiedzialność za właściwą realizację programów i odzyskiwanie od 
beneficjentów końcowych nieprzepisowo wypłaconych kwot. W odpowiedzi Komisji mówi 
się także, iż w sytuacji wspólnego zarządzania Komisja nie przeprowadza regularnych 
audytów poszczególnych beneficjentów, ale raczej koncentruje swoje działania na audytach
mających na celu ocenę funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli państw 
członkowskich. Na koniec Komisja stwierdza w swojej odpowiedzi, że Europejski Urząd
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest odpowiedzialny za ocenę wszystkich 
napływających tego rodzaju informacji w celu stwierdzenia, czy mieszczą się one w zakresie 
jego kompetencji. 

Najwyraźniej działając w odpowiedzi na wezwanie Komisji, zawarte w odpowiedzi z dnia 31 
stycznia 2008 r., poseł do Parlamentu Europejskiego będący autorem pisemnego pytania 
poselskiego w dniu 3 kwietnia 2008 r. przedłożył bezpośrednio do DG ds. Rolnictwa 
dokumenty uzupełniające na poparcie zarzutów w tej sprawie. Dokumenty uzupełniające, po 
przeanalizowaniu przez DG ds. Rolnictwa, zostały w dniu 14 maja 2008 r. oficjalnie 
przekazane do OLAF, a następnie OLAF rozpoczął procedurę oceny otrzymanych 
dokumentów w celu stwierdzenia, czy powinien wszcząć oficjalne dochodzenie.
Wnioski

OLAF zakończył oficjalną ocenę sprawy w dniu 14 lipca 2009 r. W swojej ocenie, na 
podstawie informacji oficjalnie przekazanych przez władze hiszpańskie, OLAF zdecydował, 
że ponieważ władze hiszpańskie zajmują się tą sprawą na szczeblu finansowym w celu 
zabezpieczenia przedmiotowych funduszy wspólnotowych i ponieważ hiszpańskie organy 
sądowe także ją badają, nie rozpocznie dodatkowego dochodzenia w tej kwestii. Jednak 
zgodnie ze zwykłymi procedurami regulującymi tego rodzaju sprawy OLAF będzie
w kontakcie z władzami hiszpańskimi w celu dopilnowania, by konieczne działania następcze 
związane z odzyskaniem środków finansowych zostały przeprowadzone w należyty sposób. 
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Toczące się postępowanie sądowe to sprawa hiszpańskich organów sądowych.


