EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ETA INGURUMEN SAILA

EKONOM IAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUM EN SAILBURUAREN
2021EKO URTARRILAREN 29KO AGINDUA, TRANTSIZIO ENERGETIKO ETA KLIM AALDAKETARI

BURUZKO

LEGE-AURREPROIEKTUA

EGIN

AURREKO

KONTSULTA

PUBLIKOA ABIATZEN DUENA

Ekonomiaren Garapen, Jasangarrit asun et a Ingurumen Sailak egokit zat jot zen du Trant sizio
Energet iko et a Klima-aldaket ari buruzko Lege-aurreproiekt u bat egit ea.
Administ razio Publikoen Administ razio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/ 2015 Legearen
133.1. art ikuluak jasot zen duenez, arauzko xedapen bat en proiekt u bat egin aurret ik kont sult a
publiko bat gauzat u behar da, Administ razio eskudunaren w eb at ariaren bit art ez, et orkizuneko
arauak ukit u dit zakeen pert sona et a erakunde ordezkagarrienen irit zia jasot zeko xedez.
Zehazki, kont sult a honako alderdi hauei buruzkoa izan behar da:
a)

Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak

b) Haren onarpenaren beharra et a egokit asuna
c)

Arauaren helburuak

d) Aukeran egon dait ezkeen irt enbideak, bai araut zaileak et a bai ez-araut zaileak.
Hala, urriaren 1eko 39/ 2015 Legea bet ez, Trant sizio Energet iko et a Klima-aldaket ari buruzko
Lege-aurreproiekt ua egin aurreko kont sult aren t ramit ea abiat zen da, et orkizuneko arauak
ukit uko dit uen herrit arrek et a erakundeek part e hart zeko aukera izan dezat en, plant eat zen den
arauari ekarpenak egit eko aukera izat ea bat era.
Horrenbest ez, kont sult a,





Irekit zen da et orkizuneko arauak ukit u dit zakeela ust en dut en inst it uzio publiko,
erakunde, ent it at e edo elkart e et a pert sona fisiko guzt ient zat .
Euskal Aut onomia Erkidegoko Administ razio Orokorraren w eb at arian argit arat uko da.
Hamabost ast eguneko epe bat ezart zen da et orkizuneko araua ukit u dit zakeela ust e
dut en inst it uzio publiko, erakunde, ent it at e edo elkart e et a pert sona fisikoek formulat u
dit zat en egokit zat jot zen dit uzt en ekarpenak et a oharrak.

Horrenbest ez, kont sult a publikoko t ramit e hau da une hauet an egit en dena, aurreikusit ako legeeskemari jarrait uz. Gainera, arauzko aurreproiekt ua egin aurret ik gauzat zen da, Xedapen
Orokorrak Egit eko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/ 2003 Legearen 4. et a 5. art ikuluek
araut zen dut en hasierako fasearen bait an.
Ingurumen, Lurralde Plangint za et a Et xebizit za Sailaren egit ura organiko et a funt zionala
ezart zen duen apirilaren 11ko 77/ 2017 Dekret uak emandako eskumenak erabiliz (Sail hori
Ekonomiaren Garapen, Jasangarrit asun et a Ingurumen Saila da gaur egun, Euskal Aut onomia
Erkidegoko Sailak sort u, ezabat u et a aldat u et a sail bakoit zaren egit ekoak et a jardun-arloak
finkat zen dit uen irailaren 6ko 18/ 2020 Dekret uarekin bat et orriz).
Nahi izanez gero, J0D0Z-T2JAV-BHPT bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
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La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T2JAV-BHPT en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
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EBATZI DUT

Lehena. - Trant sizio Energet iko et a Klima-aldaket aren Lege-aurreproiekt uaren kont sult a

publikoaren t ramit ea egit ea, Lege-aurreproiekt u hori landu aurret ik.
Bigarrena.- Hala nahi dut en inst it uzio publiko, erakunde, ent it at e edo elkart e et a pert sona

fisikoek euren ekarpen et a oharrak helarazi dit zaket e Agindu honen eranskinean jasot ako
alderdien inguruan, hamabost ast eguneko epean, Agindua Euskal Aut onomia Erkidegoaren
Administ razio Orokorraren w eb at arian argit arat zen den egunet ik kont at ut a.

M ARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGI
EKONOM IAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUM EN
SAILBURUA
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ERANSKINA

1. Trantsizio Energetikoa / Klima-aldaketa binomioa

Gaur egun, kont sumo energet ikoa da berot egi-efekt uko gasen emisio gehienen eragilea, et a
emisio horiek dira, hain zuzen ere, planet ako klima-aldaket aren kausa nagusia. Horregat ik,
irt enbideen part e handi bat arazoari aurre egit eko xedez energiaren alorrean garat u behar
dit ugun jardueren eskut ik dat or. Horrek esan nahi du kont sumo energet ikoarekin zerikusia
dut en jarduera guzt iek funt sezko rola jokat u behar dut ela ekonomiaren deskarbonizazioan
aurrera egit en jarrait zeko est rat egian. Trant sizio hori jasangarrit asunari, garapen ekonomikoari
et a gizart e-aurrerabideari lot ut a gauzat zea da erronka nagusia.
Kont sumo

energet ikoaren

igoera

neurrigabeak

et a

iraungit ze-dat a

dut en

energia

konbent zionalak kont sumit zen dit uzt en ekoizpen-prozesuen ohiko erabilerak ez diet e
beharrezkoa den erant zunik eman nazioart ean adost ut ako ingurumen-bet ekizunei. Helmuga
horiet ara irist eko, t rant sizio egoki bat ezarri behar da, hau da, energia konbent zional
ekologikoagoak bist at ik galdu gabe bere garapena energia berrizt agarrien erabilera nagusi et a
ia esklusiboan oinarrit zen duen t rant sizio energet iko bat .
Prozesu hori zent zuzko denbora-horizont e bat ean burut u dadin, aurrera egin beharko da
ekonomiaren

deskarbonizaziora

irist ea

ahalbidet zen

dut en

t eknologiet an,

energia

berrizt agarriak aprobet xat uz, kont sumo energet ikoa elekt rifikat uz et a kont sumit zaileen part ehart ze akt iboa biderat uz.

2.- Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak

Parisko Akordioak epe luzera ezart zen duen helburua da munduko t enperat ura 2º C-t ik baino
askoz ere beherago mant ent zea, garai indust rialaren mailak erreferent ziat zat hart ut a, et a
t enperat uraren igoera hori 1,5º C-ra –garai indust rialaren aurreko mailekin alderat ut amugat zeko ahaleginekin jarrait zea. Akordioak azpimarrat zen du garrant zit sua dela klimaaldaket aren ondorio kalt egarriet ara egokit zea et a finant za-fluxuak maila bat eragarri bat ean
jart zea klimarekin erresilient ea den et a berot egi-efekt uko gasen emisio apala duen ibilbide
bat ekin.
Best e alde bat et ik, Nazio Bat uen Erakundearen Klima-aldaket aren Adit uen Gobernu art eko
Taldeak t xost en berezi bat egin du “ 1,5º C-ko berokunt za globalak –garai indust rialaren aurreko
mailak erreferent ziat zat hart ut a- planet an izango lukeen eraginari buruz et a munduko berot egiefekt uko gasen emisioek horret arako egin beharko luket en ibilbideei buruz” , et a hor berrest en
du klima-aldaket aren inpakt ua azkar areagot zen ari dela et a esat en du 2º C-ko berokunt zarekin
mundua oso larriki ukit ut a egongo lit zat ekeela.
Diferent zia handia dagoenez t enperat ura 2º C-era igot zearen ondorioen et a 1,5º C-ra igot zearen
ondorioen art ean, t xost enak kont siderat zen du ezen, t enperat uraren igoera 1,5º C-ra mugat zea
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ahalbidet zen duen ibilbide bat ean kokat zeko, munduko CO2 emisioak % 45 murrizt u behar
direla 2030erako, 2010. urt ea erreferent ziat zat hart ut a, zero izan behar dut ela 2050aren
inguruan, et a mendean zert xobait gehiago aurrerat u ondoren neut ralt asuna lort u behar dela,
berot egi-efekt uko gainerako gasei dagokienez.
Bere bosgarren ebaluazio-t xost enean (AR5), IPCCk azpimarrat zen du maila globalean honako
inpakt u hauek espero direla: elikadura-segurt asuna ahulduko da; biodibert sit at ea et a azaleko
zein lurpeko ur-baliabideak murrizt uko dira; hazkunde ekonomikoa geldit uko da et a pobreziaeremu berriak sort uko dira; pert sonen desplazamendua et a gat azka bort it zak areagot uko dira;
pert sona, ondasun, ekonomia et a ekosist emek pairat zen dit uzt en arriskuak handit uko dira,
uholdeak gert at uko dira kost aldean et a barnealdean, et a bait a lur-irrist at zeak, airearen
kut sadura, lehort eak, it sas mailaren igoera et a kost aldeko ekait zak ere.
Eskualdeek et a t oki-erakundeek klima-aldaket a arint zeko neurrien % 70 baino gehiago hart zen
dit uzt e, et a berari egokit zeko neurrien % 90eraino; gainera, EBko legedi osoaren % 70 aplikat zen
dut e, et a, hort az, gast u publikoaren herena et a inbert sio publikoaren bi heren kudeat zen
dit uzt e. Horrenbest ez, klima-neut ralt asuna 2050erako lort zeko helburua eskualdeen et a t okierakundeen sost engu et a lankidet zarekin lort u behar da.
Alde horret at ik, aipat zekoa da Euskadiko 2018ko BEG emisioak Europar Bat asuneko emisio
guzt ien % 0,4 izan zirela et a isurle nagusiak sekt ore energet ikoa, garraioa et a indust ria izan
zirela, emisio guzt ien % 86rekin.
1990 et a 2018 bit art ean, Euskadiko emisioak % 9 jait si ziren, et a BPGa % 91 igo zen; beraz,
emisioen int ent sit at ea % 52 murrizt u da. Indust riat ik erat orrit ako emisioak % 53 jait si ziren et a
sekt ore energet ikoarenak % 8. Garraioaren emisioak, aldiz, % 130 igo ziren garai berean.
2005. urt eari dagokionez, emisioak % 26 jait si ziren, et a BPGa % 17 igo zen; beraz, emisioen
int ent sit at ea % 36 murrizt u zen. Indust riat ik erat orrit ako emisioak % 38 jait si ziren et a sekt ore
energet ikoarenak % 40. Garraioaren emisioak, aldiz, % 15 igo ziren garai berean.
Klima-aldaket ari dagokionez Euskadirako prest at u diren bereizmen handiko eszenarioek
iragart zen dut enez, mut urreko t enperat urak 3º C igoko dira XXI. mendearen amaierarako, udako
hilabet eet an.
Tenperat ura et a prezipit azioei begira Euskadirent zat espero diren aldaket a nagusiak honako
hauek dira:
Tenperaturen igoera orokortua: aurreikust en da t enperat urak modu orokorrean igot zea;
eszenario et a modeloaren arabera, igoera hori 1,5º C et a 5º C bit art ean aldat zen da. Aurreikust en
da igoera handiagoa izat ea mendearen amaieran et a nabariagoa izat ea barnealdean kost aldean
baino. Tenperat ura baxuko egunekin lot ut ako indizeek et orkizunean jaist eko joera izango
luket e; t enperat ura alt uekin lot ut akoek, aldiz, areagot zeko joera izango luket e.
Prezipitazioen erregimenaren aldaketa: aurreikust en da prezipit azio maila apur bat jaist ea XXI.
mendearen amaieran. Bat ez best eko aldaket a % 5et ik beherakoa izango lit zat eke, azken garaian
izan ezik, orduan % 10 et a % 15 bit art ekoa izango bailit zat eke, eszenarioaren
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arabera. Aurreikust en da prezipit azio gut xiago egot ea baina hauek gogorragoak izat ea, et a
horren ost ean lehort e-aldi luzeak et ort zea.
Uraren tenperatuaren berokuntza eta itsas mailaren igoera: XXI. mendearen amaierarako,
it sasoren t enperat ura 1,5º C et a 2,05º C bit art e igoko da euskal kost aldean, sakoneraren
lehenengo 100 met roet an. It sas mailaren igoerari dagokionez, zenbait azt erlanek erakust en
dut e igoera hori gut xienez 0,45-0,5 met rokoa izango dela RCP 4.5ean et a 0,65-0,825 met rokoa
RCP 8.5ean, Bizkaiko golkoan. Orokorrean, it sas mailaren bat ez best eko igoerak areagot uko du
uholde-arriskua duen osoko eremua, et a bait a uholdeen maizt asuna ere gaur egun uholdearriskua dut en eremuet an.

3.- Haren onarpenaren beharra eta egokitasuna

Arazo horiei erant zut eko beharrezkoa da esparru juridiko bat ezart zea, berot egi-efekt uko gasen
emisioen neut ralt asuna 2050erako lort zeko et a lurraldeak klimaren aurren duen erresilient zia
handit zeko; horri begira, inst it uzioen art eko koordinazio-mekanismo et a –organoak sort u behar
dira klima-aldaket aren alorrean.
Aukeraren ikuspunt ut ik, Euskadik badu abiapunt u hobezin bat t rant sizio energet ikot ik
erat orriko diren inpakt uak aprobet xat zeko, bai ingurumenaren alorrean et a bai alor sozial et a
ekonomikoan, bere pisu espezifiko et a garrant ziari esker.

Izan ere, badu enpresa-ehun

indart sua, zient zia et a t eknologiako azpiegit ura sendo bat ean sost engat ua, euskal ekonomian
pisu mardula duen sekt ore energet iko bat ekin; sekt ore hau, gainera, oso ondo dago kokat ut a
Est at uko gainerako erkidegoen aldean.
4.- Arauaren helburuak

Arauak ondoren adierazit ako helburuak lort zea ahalbidet uko duen arauzko esparru juridikoa
ezarriko du.



Klima-neut ralt asuna beranduz jot a 2050ean lort zea Euskadin, urt e horret an ez dadin
egon berot egi-efekt uko emisio garbirik, horren bidez t rant sizio energet ikoaren arloko




europar est rat egia garat zen lagunduz.
EAEko lurraldeak klima-aldaket aren aurrean duen erresilient zia handit zea.
Deskarbonizazio-prozesua bult zat zea euskal

sekt ore

sozioekonomiko

guzt iet an,

jarduera ekonomikoa, enpresa-lehiakort asuna, enpleguaren kalit at ea et a gizart earen




ongizat ea hobet uz.
Berot egi-efekt uko gasen emisioen aldet ik neut roa den ekonomiara zuzendut ako
bidezko t rant sizioa bermat zea.
Trant sizio energet ikoaren prozesuaren aukerak aprobet xat zea t eknologia et a enpresak
garat zeko ahalmena bult zat zeko
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5.- Aukeran egon daitezkeen irtenbideak, bai arautzaileak eta bai ez-arautzaileak.

Aurreko at alet an adierazit ako zirkunst ant ziak kont uan hart ut a, beharrezkot zat jot zen da
arauzko izaera duen neurri espezifiko bat prest at zea, zeren ez bait a best elako aukera
araut zailerik edo ez-araut zailerik ikust en.
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