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ITSASOKO ETA ARRANTZAKO EUROPAKO FUNTSA IZAPIDETZEAN ETA GAUZATZEAN 
IRUZUR-ARRISKUA EBALUATZEKO TALDEA ERATZEA – FEMP. 

 
 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) 
Erregelamenduak (aurrerantzean, LDE) berariazko baldintzak ezartzen ditu estatu kideek 
iruzurraren prebentzioan duten erantzukizunari dagokionez, eta, aldi berean, orientabideak 
ematen ditu Europako Funtsak izapidetzean eta gauzatzean iruzur-arriskua kudeatzeari buruz, 
eta, gure kasuan, Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruz (EIAF), bai kudeaketa-
erakundeei, bai kudeaketa-erakundeei, bai kudeaketa-erakundeei, zuzentzen dizkieten 
erakundeei buruz. 
 
LDEren 72. artikuluko h) idatz-zatiaz gain, zeinak ezartzen baitu kudeaketa- eta kontrol-
sistemek behar dena eduki behar dutela irregulartasunak prebenitzeko, antzemateko eta 
zuzentzeko, iruzurra barne, eta bidegabe ordaindutako zenbatekoak berreskuratzeko, 
dagozkion berandutze-interes posibleekin batera, 125. artikuluko 4. paragrafoko c) idatz-zatian 
zehazten da estatu kideek neurri eraginkorrak eta proportzionatuak jarri behar dituztela abian 
iruzurraren aurka, antzemandako arriskuak kontuan hartuta. 
 
Ildo horretan, Bitarteko Kudeaketa Erakundeek - BKEek iruzurraren aurkako neurriak aplikatu 
beharko dituzte EIAFen laguntzak kudeatzeko prozesuan, KAk bere kudeaketa- eta kontrol-
sistemetan aurreikusten dituen prozedurekin bat etorriz. Iruzurraren aurkako kontrol hori 
onuradunek ere ezarri beharko dute, dagokien neurrian. 
 
BKEtarako aurreikusten den iruzurraren aurkako neurrien aplikazio-eskemak Europako 
Batzordearen 2014-2020 programazio-aldirako Gidan adierazitakoa jarraitzen du, iruzur-
arriskuaren ebaluazioari eta iruzurraren aurkako neurri eraginkor eta proportzionatuei buruzkoa 
(2014-06-16ko EGESIF 14-0021-00 azken dokumentua), bai eta Arrantza Antolamenduko eta 
Akuikulturako zuzendari nagusiaren 6/2018 zirkularrean adierazitakoa ere, zeinean iruzurraren 
aplikazio eraginkorra garatzen baita. 
 
Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzak eta Kudeaketako Bitarteko Erakundeek iruzur-arriskua 
autoebaluatzeko tresna erabili behar dute. Tresna hori AGEOen eskura dago APLIFEMPen, eta 
Kudeaketa Agintaritzak prestatutako tresna abiapuntutzat hartuta egokitu da BKE bakoitzera. 
Iruzur-arriskua autoebaluatzeko tresna honek EIAFen eragiketen kudeaketarekin lotutako 
iruzur-arrisku espezifikoen probabilitatea eta inpaktua estaltzen ditu. 
 
Arriskua ebaluatzeko taldeak Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzako eta gainerako Bitarteko 
Kudeaketa Erakundeetako langileak izan behar ditu, erantzukizun desberdinekin: 
 
 
- Taldeko koordinatzaile bat, Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzako Arrantza Plangintza eta 
Antolamenduko Zerbitzukoa. 
- Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzako Arrantza Egituren Zerbitzuko ordezkari bat. 
- Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren ordezkari bat. 
- Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritzaren ordezkari bat. 
- Zerbitzu Zuzendaritzako ordezkari bat. 
- Egiaztapenen arduradunak. 
- Programa Operatiboa kudeatzeko arduradun bat. 
 
Talde ebaluatzaile hori osatzen duten pertsonek ezagutza eta kualifikazio egokiak izan behar 
dituzte iruzurraren aurkako prebentzio, detekzio eta kontrolaren arloan. 
 
 
 



 
 
Aurreko guztiaren ondorioz, FRAUDEKO ARRISKUAREN EBALUATZAILE TALDEA eratu da. 
Honako hauek osatzen dute: 
 
- Taldeko koordinatzaile bat, Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzako Arrantza Plangintza eta 
Antolamenduko Zerbitzukoa: Ignacio Martija 
- Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzako Arrantza Egituren Zerbitzuko ordezkari bat: Aitor 
Arrate. 
- Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren ordezkari bat: Elisa Torre. 
- Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritzaren ordezkari bat: Ricardo Torre. 
- Zerbitzu Zuzendaritzako ordezkari bat: Mikel San Juan. 
- Egiaztapenen arduraduna: Koldo Arrese. 
- Programa Operatiboa kudeatzeko arduradun bat: José Alberto Orbe. 
- Itsas Garapen Elkartea programaren ordezkari bat: Miren Garmendia. 
 
 
Talde ebaluatzaile hori urtean behin bilduko da. Identifikatutako arrisku-maila oso txikia bada 
eta aurreko urtean iruzur-kasurik hauteman ez bada, ebaluazio-taldeak bi urtean behin berrikusi 
ahal izango du tresna. Hala ere, tresna hori eguneratzea gomendatzen da, iruzur kasu berri bat 
gertatzen delako edo prozeduretan aldaketa esanguratsuak egiten direlako. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainean. 
 
 

Iruzur-arriskua ebaluatzeko taldea 
Europako Itsas eta Arrantza Funtsa (EIAF) 


