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I. TXOSTENAREN XEDEA 

1. 2021eko abenduaren 14an sartu zen LEA/AVCn Ekonomiaren Garapen, 
Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren txosten-eskaera, Trantsizio Energetikoaren eta 
Klima Aldaketaren Legearen aurreproiektu-proposamenari buruz. 

Eskaera hori LEA/AVC honi helarazi zitzaion Eusko Jaurlaritzak espedienteak 
elektronikoki izapidetzeko duen Tramitagune baliabidea erabiliz. 

2. Legeak erakunde honi ematen dion ahala dela-eta (ekintza ez zehatzaileen bidez 
merkatu-lehia eraginkorra sustatzea) ematen da txosten hau. Bereziki, LEA/AVCren 
Legearen 3.5 artikuluan araututako araugintza-laguntzaren arloko eskumenean, zeinak 
honako hau adierazten duen: 

«(…) Era berean, Lehiaren Euskal Agintaritzak lehiari eragiten dioten araugintzako egitasmoei 
buruzko irizpena emango du, baina ez da loteslea izango». 

Txostenean, lege-aurreproiektua merkatuetako benetako lehiaren eta erregulazio 
ekonomiko efizientearen ikuspegitik aztertu da. 

II. TRANTSIZIO ENERGETIKOAREN ETA KLIMA-ALDAKETAREN 

LEGEAREN AURREPROIEKTUA ETA AURREKARIAK. 

1. Aurrekariak 

3. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak 
agindu bat eman zuen 2018ko urriaren 4an, klima aldaketaren aurreproiektuaren 
prozedura hasteko. 

4. 2019ko uztailaren 24an, LEA/AVCk txostena egin zuen Klima-aldaketari buruzko lege-
aurreproiektua egiteko prozeduran. Honako ondorioak atera zituen: 

«Ingurumena babesteko erronkari berandu gabe heldu behar diogu, eta klima-aldaketa arindu 
eta hartara egokitzeko neurriak hartu behar dira. Hortaz, beharrezkoa da arau hau, eta ezin 
daiteke atzeratu ondorengo erregelamendu-mailako garapena. Horregatik, ingurumenaren 
babesa lehenesteak lege-mailako eragina izan dezake jarduera ekonomikoetan jardutean, ez, 
ordea, beste interes publiko posible batzuetan; horien artean enpresa-askatasuna hartu beharko 
litzateke kontuan.  
Hala ere, aurreproiektuaren testuan, 20. artikuluan, “erosketa eta kontratazioa” izenekoan, 
ingurumenarentzako onuragarriagoak diren irizpideak kontuan hartzea gomendatzen du 
LEA/AVCk, eta, halaber, azpimarratzen ditu garrantzia, kontratuaren xedeaz bestelako 
elementuak kontuan hartu direnean, eta elementuok eta efizientziaren, konkurrentziaren eta 
eskaintzaileen arteko diskriminazio ezaren printzipioak bateragarriak izatea. 
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Halaber, “kontratazio motak” terminoak gaizki-ulertuak ekar ditzakeenez, manuak mota horiek 
zeintzuk diren argitu beharko luke. 
Administrazio publikoekin kontratatzeko debekuen barruan duten garrantzi eta berritasunagatik, 
komeni da aurreproiektuko VI. kapituluaren barruan berariaz aipatzea kontratatzeko debekua, 
enpresak ingurumenaren aurkako delitu edo falta administratibo oso astunengatik zehapena jaso 
baldin badu.  
Aurrekoarekin lotuta, babestu beharreko ondasun juridikoa denez, eta interesa duen orok jakin 
dezan, xedapen bat egin liteke ingurumen-arloko arau-hauste oso astunengatiko epai irmoak 
EHAAn argitaratzeko». 

5. Hala ere, prozedura hori ez zen burutu, eta Gobernu Kontseiluak ez zuen lege-
proiektu gisa onartu, ondoren Eusko Legebiltzarrera bidaltzeko. 

2. Arau-garapena Klima aldaketaren EAEko legearen aurreproiektuaren 
ondoren 

6. Aurreproiektu horren ondoren, besteak beste, honako arau hauek onartu dira, arautu 
nahi den objektuari nabarmen eragiten diotenak. 

7. Europar Batasunaren esparruan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
ekainaren 30eko 2021/1119 (EB) Erregelamendua, klima-neutraltasuna lortzeko 
esparrua ezartzen duena eta 401/2009 (EE) eta 2018/1999 (EB) Erregelamenduak 
aldatzen dituena. Klimaren Europako Legea deitu izan den arau horrek esparru bat 
ezartzen du berotegi-efektuko gas-emisio antropogenoak iturrietatik pixkanaka eta 
atzera bueltarik gabe murrizteko eta hustubideek haien xurgapenak areagotzeko 
(emisio eta xurgapenok Europar Batasuneko Zuzenbidean araututa daude). 
Erregelamendu horrek klima-neutraltasuneko helburu lotesle bat ezartzen du Europar 
Batasunean 2050erako, bai eta berotegi-efektuko gas-emisioen barne-murrizketa garbi 
bat ere 2030erako. 

8. Estatuaren eremuan, Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren maiatzaren 
20ko 7/2021 Legearen xedea da Espainiak Parisko Hitzarmenaren helburuak betetzen 
dituela ziurtatzea (2015eko abenduaren 12an onartu zen); Espainiako ekonomiaren 
deskarbonizazioa erraztea; eredu zirkular baterako trantsizioa erraztea, baliabideen 
erabilera arrazional eta solidarioa bermatzeko; eta klima-aldaketaren eraginetara 
egokitzea sustatzea, bai eta garapen jasangarriko eredu bat ezartzea ere, enplegu egokia 
sortu eta desberdintasunak murrizten laguntzeko. 

9. Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legeak jasangarritasun 
energetikoaren arau-oinarriak ezartzen ditu EAEko administrazio publikoen eta sektore 
pribatuaren arloetan, eta horiek zer oinarrizko eginbehar eta betebehar dituzten 
antolatzen ditu; eginbehar eta betebehar horiek, batez ere, energia-aurrezpen eta -
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efizientziako neurriak bultzatzera bideratuko dira, bai eta energia berriztagarriak 
sustatzera eta ezartzera ere. 

Halaber, Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeari buruzko azaroaren 25eko 9/2021 
Legea eta Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legea 
onartu ziren. 

10. Azkenik, aipatu beharrekoa da 2021eko azaroan Nazio Batuek klimari buruz egindako 
konferentzia (COP26 Glasgow); 190 herrialdek baino gehiagok adostasuna lortu zuten 
eta akordio horri esker, Parisko Hitzarmena osatuko da eta horren helburuei eutsiko 
zaie. Horrenbestez, aukera egongo da berotze globala 1,5 ºC-ra mugatzeko. 

3. Trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legearen 
aurreproiektua 

11. Arau horiek aintzat hartuta, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta 
Ingurumeneko sailburuak Trantsizio Energetikoaren eta Klima Aldaketaren Legearen 
aurreproiektuaren prozedura hasteko agindua eman zuen. 

Hasiera-aginduaren arabera, trantsizio energetikoa bidezkoa izan behar da, eta aurrera 
egin beharko da ekonomiaren deskarbonizazioa lortzea ahalbidetzen duten teknologien 
garapenean, energia berriztagarrien aprobetxamendua, kontsumo energetikoaren 
elektrifikazioa eta kontsumitzaileen parte-hartzea bitartekotzat hartuta. 

Klima-aldaketari dagokionez Euskadirako prestatu diren bereizmen handiko eszenarioek 
iragartzen dutenez, muturreko tenperaturak 3ºC igoko dira XXI. mendearen 
amaierarako, udako hilabeteetan. 

Tenperatura eta prezipitazioei begira, Euskadirako espero diren aldaketa nagusiak 
honako hauek dira: 

Tenperaturen igoera orokortua: aurreikusten da tenperaturak modu orokorrean igotzea; 
eszenario eta modeloaren arabera, igoera hori 1,5ºC eta 5ºC bitartean aldatzen da. Aurreikusten 
da igoera handiagoa izatea mendearen amaieran eta nabariagoa izatea barnealdean kostaldean 
baino. Tenperatura baxuko egunekin lotutako indizeek etorkizunean jaisteko joera izango lukete; 
tenperatura altuekin lotutakoek, aldiz, areagotzeko joera izango lukete.  
Prezipitazioen erregimenaren aldaketa: aurreikusten da prezipitazio maila apur bat jaistea XXI. 
mendearen amaieran. Batez besteko aldaketa % 5etik beherakoa izango litzateke, azken garaian 
izan ezik, orduan % 10 eta % 15 bitartekoa izango bailitzateke, eszenarioaren arabera.. 
Aurreikusten da prezipitazio gutxiago egotea baina gogorragoak izatea, eta horren ostean 
lehorte-aldi luzeak etortzea. 
Uraren tenperatuaren berokuntza eta itsas mailaren igoera: XXI. mendearen amaierarako, 
itsasoren tenperatura 1,5ºC-tik 2,05ºC-ra igoko da euskal kostaldean, sakoneraren lehenengo 
100 metroetan. Itsas mailaren igoerari dagokionez, zenbait azterlanek erakusten dute igoera hori 
gutxienez 0,45-0,5 metrokoa izango dela RCP 4.5ean eta 0,65-0,825 metrokoa RCP 8.5ean, 
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Bizkaiko golkoan. Orokorrean, itsas mailaren batez besteko igoerak areagotuko du uholde-
arriskua duen osoko eremua, eta baita uholdeen maiztasuna ere gaur egun uholde-arrisku duten 
eremuetan. 

Aurreproiektuaren xede eta helburua da jarraian adierazitako helburuak lortzen 
laguntzen duen arauzko esparru juridikoa ezartzea: 

- Deskarbonizazio-prozesua bultzatu euskal sektore sozioekonomiko guztietan, jarduera 
ekonomikoa, enpresa-lehiakortasuna, enpleguaren kalitatea eta gizartearen ongizatea hobetuz.  
- Trantsizio energetikoko prozesuaren aukerak aprobetxatu teknologia eta enpresak garatzeko 
gaitasunak bultzatzeko.  
- Berotegi-efektuko gasen emisioen aldetik neutroa eta erresilientea den ekonomiara 
zuzendutako bidezko trantsizioa bermatu. 

12. Lege-aurreproiektu hori egiteko prozesuan, aurreproiektua aldez aurretik onartzeko 
agindua eman du sailburu sustatzaileak. Hona hemen aurreproiektuaren edukia: 

ZIOEN AZALPENA.  
I. KAPITULUA – XEDAPEN OROKORRAK 
1. artikulua.- Xedea eta helburuak 
2. artikulua.- Printzipioak 
3. artikulua. Definizioak 
II. KAPITULUA. GOBERNANTZA 
4. artikulua. Eskumenak eta funtzioak 
5. artikulua. Trantsizio energetikoaren eta klima-aldaketaren batzordeak 
6. artikulua. Erakundeen arteko koordinazioa trantsizio energetikoan eta klima-aldaketan 
7. artikulua. Trantsizio energetikoaren eta klima-aldaketaren euskal bulegoa 
8. artikulua. Partaidetza publikoa 
9. artikulua. Lankidetza trantsizio energetikoan eta klima-aldaketan 
III. KAPITULUA. TRANTSIZIO ENERGETIKOAREN ETA KLIMA-ALDAKETAREN PLANGINTZA 
10. artikulua.- Plangintzarako tresnak 
11. artikulua. Trantsizio energetikoaren eta klima-aldaketaren 2050erako ibilbide-orria. 
12. artikulua.- Trantsizio energetikoaren eta klima-aldaketaren estrategiak 
13. artikulua.- Lurralde historikoen eta toki-erakundeen klima- eta energia-planak 
14. artikulua.- Ebaluazio- eta jarraipen-sistema 
IV. KAPITULUA. KLIMA-NEUTRALTASUNA 
1. ATALA. TRANTSIZIO ENERGETIKOA 
15. artikulua. Trantsizio energetikoaren zuzentarau orokorrak 
16. artikulua.- Eraginkortasun energetikoa 
17. artikulua.- Energia berriztagarriak 
18. artikulua.- Mugikortasun jasangarria 
2. ATALA. NEUTRALTASUNA SUSTATZEN DUTEN BESTELAKO SEKTORE ETA LURRALDE POLITIKAK 
19. artikulua.- Ekonomia zirkularra 
20. artikulua.- Industria-jarduerak 
21. artikulua.- Merkataritza, turismo eta beste zerbitzuen jarduerak 
22. artikulua.- Nekazaritza-, abeltzaintza-, baso- eta arrantza-jarduerak 
23. artikulua.- Ondare naturala kudeatzea 



 
 

 
7 

24. artikulua.- Karbono-hustubideak 
25. artikulua.- Lurraldearen antolamendua, hirigintza-plangintza eta hiri-berroneratzea 
26. artikulua. Eraikinak eraikitzea eta eraberritzea 
27. artikulua.- Titulartasun publikoko azpiegiturak eta ekipamenduak 
V. KAPITULUA. LURRALDEAREN ERRESILIENTZIA: KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEA 
28. artikulua Lurralde-eredu egokitu eta erresilientea 
29. artikulua.- Azpiegitura kritiko eta sentikorrak 
30. artikulua. -Lurraldearen antolamendua, hiri-plangintza eta hiri-berroneratzea 
31. artikulua.- Ingurune urtar kontinentala, itsasoa eta itsasertza babestea 
32. artikulua.- Baliabide hidrikoak eta lehorteak eta uholdeak kudeatzea 
33. artikulua.- Ondare naturala babestea 
35. artikulua.- Osasun-sistema 
36. artikulua.- Larrialdiei erantzutea, babes zibila eta segurtasuna 
VI. KAPITULUA. TRANTSIZIO ENERGETIKOAREKIN ETA KLIMA-ALDAKETAREKIN LOTUTAKO 
ZEHARKAKO TRESNAK 
37. artikulua. - Planen, programen eta proiektuen ingurumen-ebaluazioa 
38. artikulua.- Ezagutza eta hezkuntza bultzatzea 
39. artikulua.- Ikerketa, garapena eta berrikuntza 
40. artikulua.- Sentsibilizazioa eta informazio publikoa 
41. artikulua.- Trantsizio energetikoari eta klima-aldaketari buruzko ekimenen euskal erregistroa 
42. artikulua.- Ekonomia deskarbonizatzeko digitalizazioa 
43. artikulua.- Erosketa publikoko produktuen, zerbitzuen eta hornigaien karbono-aztarna 
45. artikulua.- Trantsizio energetikoaren eta klima-aldaketaren alorreko zerga-sistema 
46. artikulua.- Administrazio-izapideak 
XEDAPEN GEHIGARRIAK: LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA. Trantsizio energetikoaren eta klima-
aldaketaren 2050erako ibilbide-orria; BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA. Trantsizio 
energetikoaren eta klima-aldaketaren EAEko estrategia; HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA. 
2050erako ibilbide-orria eta Trantsizio energetikoaren eta klima-aldaketaren lehenengo 
estrategia; LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA. Referencias al departamento competente en 
materia de transición energética y cambio climático;. BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA. Ihobe 
- Ingurumenaren Euskal Agentzia zuzenbide pribatuko erakunde publikoa sortzea. SEIGARREN 
XEDAPEN GEHIGARRIA. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko 
maiatzaren 31ko 4/1990 Legea aldatzea. 
XEDAPEN IRAGANKORRA 
AZKEN XEDAPENAK: AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA. - Euskal Autonomia Erkidegoko 
Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala behin betiko onesten duen irailaren 16ko 
177/2014 Dekretuaren 37. artikulua aldatzea. AZKEN XEDAPENENETAKO BIGARRENA.– Indarrean 
jartzea. 

III. OHARRAK MERKATUETAKO LEHIAREN IKUSPEGITIK 

13. Ingurumenaren arloan eskumena duen sailak klima-aldaketari buruzko lege-
aurreproiektu berri bat egiteko prozedura hasi du, eta orain trantsizio energetikoaren 
erregulazioa gehitu dio. Hala, Trantsizio energetikoari eta klima-aldaketari buruzko 
aurreproiektua deituko da. Esan bezala, Estatuak jada arautu ditu gai horiek, Klima-
aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Legearen bidez. Bertan, ezartzen du 
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Estatuko Administrazio Orokorrak, autonomia-erkidegoek eta toki-erakundeek, zeinek 
bere esparruan, lege horren xedea bete behar dutela eta, horretarako, lankidetzan aritu 
behar dutela. 

Aurreproiektu honen bidez, berotegi-efektuko gas-emisioak murrizteko eta klima-
aldaketara egokitzeko administrazio-jarduerak zehaztu nahi dira, baita administrazio 
publikoak helburu horietara biltzea ere. 

Zehazki, xedea da gehienez ere 2050ean EAEn klima-neutraltasuna lortzeko esparru 
juridiko egonkorra ezartzea eta lurraldearen klima-aldaketarekiko erresilientzia 
handitzea. Horretarako, trantsizio bidezkoa, jasangarria, soziala, ekonomikoa eta 
ingurumenekoa bultzatuko da, ekitatea eta elkartasuna bermatuz. Hauek dira lortu nahi 
diren helburuak: 

a) Berotegi-efektuko gasak gutxitzeari eta klima-aldaketaren efektuetara egokitzeko neurriak 
ezartzeari buruzko nazioarteko konpromisoak betetzen laguntzea.  
b) Deskarbonizazio prozesua sustatzea EAEko sektore sozioekonomiko guztietan trantsizio 
energetikoa erabiliz eta jarduera ekonomikoa, enpresa-lehiakortasuna, enpleguaren kalitatea 
eta gizartearen ongizatea handituz garapen jasangarriko eredu baten esparruan ingurumen, 
gizarte, ekonomia-jasangarritasun eta inklusioaren ikuspuntuetatik. 
c) Lurraldearen eta bere erakundeen, enpresen eta gizartearen egokitzapen gaitasuna gehitzea, 
erresilientzia indartuz eta klima aldaketarekiko zaurgarritasuna gutxituz. 
d) Energia trantsizioaren aukerak aprobetxatzea euskal industriaren lehiakortasuna sustatzeko 
teknologia eta industria garapenean oinarrituta. 
e) Trantsizio energetikoarekin eta klima aldaketaren inpaktua arintzeko eta egokitzeko arloekin 
lotutako enpresa eta erakunde berrikuntza sustatzea, euskal ekonomiaren lehiakortasuna 
handitzeko eta ekonomia zirkularragoa lortzeko. 
f) Aldaketa sustatzea trantsizio energetikoa eta digitalizazioa bultzatuz eta norbanako 
kontsumitzaileak energia sistemaren erdigunean jarriz. 
g) Gizartearen prestakuntza eta harmonizazioa bultzatzea finantzaketan, fiskalitatean edo 
ikerketan, modu horretan, gizarte-justizia eta bidezko trantsizioa bermatzeko. 

14. Klima-aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Estatuko 7/2021 Legeak, izaera 
programatiko handikoa ere izan arren, neurri zehatzak ezartzen ditu arauketaren 
helburua betetzeko, eta neurri horiek, oinarrizkoak direnez, Euskal Autonomia 
Erkidegoari ere eragiten diote1. 

                                                      
1Esate baterako, hidrokarburoak ustiatzeko edo ikertzeko baimenak edo ustiatzeko 
emakidak jurisdikziopeko itsasoan, eremu ekonomiko esklusiboan eta plataforma 
kontinentalean (9. art.), erregai nuklearraren zikloko instalazio erradioaktiboak 
baimentzea, mineral erradioaktibo horiek prozesatzeko (10. art.), elektrizitate-
kargalekuak instalatzea (15. art.), etab. 
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15. Kontuan izan behar da administrazio publikoa legearen eta gainerako ordenamendu 
juridikoaren mende dagoela, EKren 9. eta 103. artikuluen arabera, tartean, lehiari 
buruzko araudia. Administrazio publikoa araudi horri lotu behar zaio bere jardun-
eremuetan, eta, orobat, sustatu egin behar du, interes orokorreko helburuak ahalik eta 
ondoen lortzeko. 

16. Gainera, MLBNk klima-aldaketari eta trantsizio energetikoari buruzko Estatuko 
legearen aurreproiektuari buruzko txostenean adierazitakoaren arabera2, kontuan 
hartu behar da merkatu-mekanismoetan oinarritutako neurriak efizienteak direla 
aipatutako emisioak murrizteko. Horretarako, beharrezkoa da arau-esparru argi bat 
izatea, segurtasun juridikoa eragin, eta lehia sustatzeko. Horri dagokionez, azpimarratu 
behar da jarduera ekonomikoaren mugapen orok interes orokorreko ezinbesteko 
arrazoi batean oinarrituta egon behar duela, eta halakoa da trantsizio energetikoan eta 
klima-aldaketaren aurkako borroka, baina, gainera, proportzionaltasunaren eta 
diskriminaziorik ezaren printzipioetara egokitu beharko dela. 

17. Oro har, adierazi behar da, aurreproiektua egiteko prozedura aztertuta, ez dago 
jasota erregulazio onaren (better regulation) printzipioak bete direnik; hain zuzen ere, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozeduraren Legearen 129. artikuluan 
zerrendatzen direnak3, hala nola premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun 
juridikoa, gardentasuna eta efizientzia. Aurreproiektuaren Zioen Azalpenean ere ez da 
baloraziorik egiten ezarri nahi diren neurriez, premiaren, proportzionaltasunaren eta 
diskriminaziorik ezaren ikuspegitik, ezta horien beharrik ezaren ikuspegitik ere. 

18. Lege-aurreproiektu honetan, arauketaren beharra agerikoa da, trantsizio 
energetikoa eta klima-aldaketaren aurkako borroka interes publikokoa delako erabat; 
hala ere, helburua lortzeko ezarri nahi diren neurrien proportzionaltasuna aztertzea 
gomendatzen da, eta aukeren artean lehia gutxien mugatzen duena hautatzea, eta hori 
behar bezala justifikatuta. 

19. Nolanahi ere, LEA/AVCk positibotzat jo du txostenean aztertu den aurreproiektua; 
izan ere, esparru juridiko egonkor bat ezarri nahi du EAEn klima-neutraltasuna lortzeko, 
beranduenez 2050ean, eta lurraldea klima-aldaketaren aurrean erresilienteagoa 
izateko. Horretarako, administrazio publikoek lortu behar dituzten printzipio, helburu 
eta gidalerroak azaltzen ditu aurreproiektuak –gehienbat bat izaera deklaratibo edo 
programatikoarekin–. Horrela, arauketa zehatza geroratu egiten da, harik eta 

                                                      
2 INFORME CNMC SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
(IPN/CNMC/004/2020). https://www.cnmc.es/sites/default/files/2950933_2.pdf.  

3 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. (BOE, 
236. zk., 2015eko urriaren 2koa). 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2950933_2.pdf
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ekonomiaren hainbat arlotan (nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza, 
industria, eraikuntza, garraioa, merkataritza, turismoa eta beste zerbitzu batzuk, etab.) 
helburu horiek betetzeko arauak edo planak onartzen diren arte. Manu askok gerorako 
aginduak ematen dizkiete administrazio publikoei, kasuan kasuko arauak egiten 
dituztenerako. 

20. Aurreproiektuaren izaera programatiko nabarmena alde batera utzita, zenbait neurri 
zehatz ere ezartzen ditu arauketaren helburua betetzeko. Esaterako, 41. artikuluan, 
Trantsizio energetikoari eta klima-aldaketari buruzko ekimenen EAEko erregistroa 
arautzen da. Jarduera publiko zein pribatuen titularrek erregistroan inskribatzeko 
aukera izango dute, publikoki jasota gera dadin zer konpromiso hartzen dituzten haien 
berotegi-efektuko gasen emisioak murrizteko jarduketei dagokienez. Erregistro 
horretan inskribatzeak administrazio-onurak dakarzkie inskribatutako jardueren 
titularrei, tartean, kontratu publikoak esleitzeko irizpide gisa erabiltzea. 

Horri dagokionez, adierazi behar da, Klima-aldaketari eta Trantsizio Energetikoari 
buruzko Estatuko 7/2021 Legearen 31. artikuluan xedatutakoaren arabera, Sektore 
Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak xedatzen duenaren 
arabera, ingurumen-irizpideek kontratuaren objektuarekin zerikusia izan behar dutela, 
objektiboak izan behar direla, kontratazio publikoaren printzipio informatzaileak 
errespetatu behar dituztela eta esleitzen zaien haztapenarekin batera agertu behar 
dutela, dagokion baldintza-agirian. 

21. Kontratazio publikoaren eremu berean, 43. artikuluak, erosketa publikoko 
produktuen, zerbitzuen eta hornigaien karbono-aztarna arautzen baitu, aginduz 
ezartzen du ezen administrazio publikoetako kontratazio-organoek beren obra-, 
zerbitzu- eta hornidura-kontratuen administrazio-klausulen eta preskripzio tekniko 
partikularren agirietan jasoko dituztela lizitazioaren objektu diren produktu, zerbitzu eta 
hornigaien karbono-aztarna ezagutarazteko betebeharra. 

22. Administrazio publikoentzat duen garrantzia dela eta, komenigarria litzateke 
aurreproiektuan berariaz aipatzea debekatuta dagoela ingurumenaren aurkako delitu 
edo falta administratibo oso astunengatik zehapena jaso duten enpresak kontratatzea, 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 71. artikuluarekin bat4.  

                                                      
4 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena; Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten 
duena Espainiako ordenamendu juridikora (71.1.a) eta b) art.). 
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IV. ONDORIOAK 

23. Ez dago jasota aurreproiektua egiteko prozeduran bete direnik erregulazio onaren 
(better regulation) printzipioak; hain zuzen ere, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozeduraren Legearen 129. artikuluan zerrendatzen direnak, hala nola premia, efikazia, 
proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia. 

24. Nolanahi ere, LEA/AVCk positibotzat jo du txostenean aztertu den aurreproiektua; 
izan ere, esparru juridiko egonkor bat ezarri nahi du EAEn klima-neutraltasuna lortzeko, 
beranduenez 2050ean, eta lurraldea klima-aldaketaren aurrean erresilienteagoa 
izateko. 

25. Merkatu-mekanismoetan oinarritutako neurriak efizienteak dira emisio kutsatzaileak 
murrizteko. Horretarako, beharrezkoa da arau-esparru argi bat izatea, segurtasun 
juridikoa eragin, eta lehia sustatzeko. Jarduera ekonomikoaren mugapen orok interes 
orokorreko ezinbesteko arrazoi batean oinarrituta egon behar du, eta halakoa da 
trantsizio energetikoan eta klima-aldaketaren aurkako borroka, baina, gainera, 
proportzionaltasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioetara egokitu beharko da. 

26. Kontratazio publikoa klima-aldaketaren aurka borrokatzeko zuzeneko tresna gisa 
erabiltzeari dagokionez, ingurumeneko esleipen-irizpideek lotura izan behar dute 
kontratuaren objektuarekin, objektiboak izan behar dira, kontratazio publikoaren 
printzipio informatzaileak errespetatu behar dituzte eta esleitzen zaien haztapenarekin 
batera agertu behar dute, dagokion baldintza-agirian. 

27. Komenigarria litzateke aurreproiektuan berariaz aipatzea debekatuta dagoela 
ingurumenaren aurkako delitu edo falta administratibo oso astunengatik zehapena jaso 
duten enpresak kontratatzea. 
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