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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0185/2009, adresată de Migel Ángel Gea Rifá, de cetăţenie 
spaniolă, în numele Izquerda Unida Los Verdes - Andalucia, privind 
presupusa fraudă şi administrarea defectuoasă a fondurilor UE comise de 
ADRICOH (Asociaţia pentru Dezvoltarea Rurală Integrală în zona Coastei 
Occidentale din Huelva)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine faptul că ADRICOH (Asociaţia pentru Dezvoltarea Rurală Integrală în 
zona Coastei Occidentale din Huelva), care este autoritatea competentă în administrarea 
fondurilor UE garantate de FEDR şi de LIDER, ar fi administrat în mod defectuos aceste 
fonduri. Petiţionarul solicită de asemenea să fie examinate metodele folosite de ADRICOH 
pentru desemnarea câştigătorilor proiectelor. Acesta face trimitere la un caz de fraudă în care 
este implicat fostul manager al ADRICOH, susţinând faptul că familia acestuia a fost 
implicată în administrarea fondurilor unuia dintre proiectele finanţate de UE. Conform 
petiţionarului, fostul manager ar trebui să fie cercetat pentru delapidare. Petiţionarul pune la 
îndoială politica de personal a ADRICOH şi îşi exprimă îndoielile cu privire la modul în care 
ADRICOH selecţionează, finanţează şi prezintă proiectele finanţate din fonduri EU. 
Petiţionarul cere Parlamentului European să iniţieze un control al activităţii ADRICOH.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Adricoh (Asociaţia pentru Dezvoltarea Rurală Integrală în zona Coastei Occidentale din 
Huelva) este o asociaţie creată cu scopul de a implementa programul de dezvoltare rurală pe 
coasta occidentală a provinciei Huelva.

La 1 decembrie 2007, petiţionarul a prezentat o declaraţie susţinând că au fost comise abateri 
în gestionarea Adricoh. Petiţionarul a declarat în mod special că:
- Adricoh derulează diferite proiecte finanţate prin programele PRODER şi LEADER ale UE;
- conform unei declaraţii scrise adresate de fostul şef al Adricoh către o curte penală spaniolă 
la 8 octombrie 2007, acesta a delapidat 480 000 EUR, pe care i-a retras dintr-un cont bancar 
în numele acestei organizaţii, prin falsificarea semnăturii preşedintelui şi a trezorierului 
Adricoh;
- există indicii că cei care deţin poziţii de responsabilitate politică şi tehnică în Adricoh ar fi 
putut utiliza în mod fraudulos fondurile oferite de UE.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Comisia va face referire la răspunsul său formulat la întrebarea cu solicitare de răspuns scris 
E-5508/ 2007 din 31 ianuarie 2008 privind presupusa deturnare de fonduri comunitare de 
către Adricoh. În acest răspuns scris s-a menţionat că, din moment ce programele PRODER şi 
LEADER fac obiectul gestiunii partajate cu statele membre, acestea sunt responsabile în 
primul rând pentru executarea corectă a programelor şi pentru recuperarea tuturor sumelor 
plătite necuvenit de la beneficiarii finali. În răspunsul Comisiei s-a subliniat de asemenea că, 
în contextul gestionării partajate, Comisia nu auditează în mod regulat beneficiarii individuali, 
ci, mai degrabă, îşi concentrează eforturile asupra verificărilor funcţionării sistemelor de 
gestionare şi de control ale statelor membre. În cele din urmă, Comisia a indicat în răspunsul 
său şi că Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) s-a ocupat de evaluarea tuturor 
informaţiilor primite de această natură, pentru a se stabili dacă acestea se încadrează în aria sa 
de competenţe. 

Acţionând aparent ca răspuns la invitaţia Comisiei formulată în răspunsul din 31 ianuarie 
2008, deputatul autor al întrebării parlamentare cu solicitare de răspuns scris a transmis direct 
Direcţiei Generale Agricultură, la 3 aprilie 2008, unele documente suplimentare în sprijinul 
acuzaţiilor sale pe marginea acestui subiect. După ce mai întâi a fost examinată de către DG 
Agricultură, documentaţia suplimentară a fost apoi transmisă în mod oficial către OLAF, la 
data de 14 mai 2008, iar OLAF, la rândul său, a deschis o procedură de evaluare a 
informaţiilor primite pentru a determina dacă ar trebui să fie deschisă o investigaţie oficială a 
OLAF. 
Concluzii

Evaluarea formală a OLAF asupra acestei probleme a fost finalizată la data de 14 iulie 2009. 
În evaluarea sa şi pe baza informaţiilor furnizate în mod oficial de către autorităţile spaniole, 
OLAF a decis că, întrucât autorităţile spaniole sunt angajate în această problemă la nivel 
financiar pentru a recupera fondurile comunitare în cauză, iar autorităţile judiciare spaniole 
urmăresc de asemenea cazul, OLAF nu va deschide o anchetă suplimentară. Cu toate acestea, 
în conformitate cu procedurile normale care reglementează astfel de chestiuni, OLAF va 
păstra legătura cu autorităţile spaniole pentru a se asigura că acţiunile ulterioare necesare
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legate de recuperarea financiară sunt efectuate în mod corespunzător. Acţiunea în curs de 
desfăşurare la nivel juridic este o problemă de competenţa autorităţilor judiciare spaniole. 


