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01 Gobernu-erak 

Ingurumenari buruzko 
informazioa izateko eta 
parte hartzeko eskubidea

Ingurumenak zeresan handia du gure ongizatearen 
eta osasunaren garapenean.
Guztiok ingurumenaz gozatzeko eskubidea dugu, eta, 
aldi berean, ingurumena zaintzeko, errespetatzeko 
eta babesteko betebeharra ere badugu. Horretarako, 
oso garrantzitsua da informazioa edukitzea. Agintari 
publikoek ingurumenari buruzko informazioa 
eskuratzeko aukera eman behar digute.

Zer da ingurumenari buruzko informazioa?

Nola edo hala (onerako edo txarrerako) ingurumenean eragina daukan informazio guztia da, zer 
euskarritan gordetzen den kontuan hartu gabe (agiri idatziak, ikus-entzunezkoak, elektronikoak...).

Honako hauei buruzko era guztietako datuak eskaintzen ditu: ingurune fisikoko elementuen egoera (airea, 
ura, lurra, flora, fauna, ekosistemak eta paisaiak... eta euren elkarreraginak), ingurumenean bertan eragina 
duten faktoreak eta jarduerak (substantziak, energia, zarata, erradiazioak, hondakinak, igorpenak, isuriak...); 
pertsonen osasuna, segurtasuna eta ongizatea; ondare kulturalaren egoera (arkeologikoa, arkitektonikoa, 
historikoa...); azterketa sozio-ekonomikoak; eta ingurumena babesteko hartutako kudeaketa-neurriak 
(politikak, arauak, planak, programak…).
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Ingurumenari buruzko informaziorako eskubidea

1992an, Rioko Konferentzian, argi eta garbi adierazi zen herritarrei 
euren bizitzan eragina zuten ingurumen-faktoreei buruzko 
informazioa eman behar zitzaiela.

Hori dela eta, 1998an, Europako Erkidegoak eta bertako estatuek 
Aarhus Hitzarmena sinatu zuten, administrazio publikoek 
informazioa zabaltzeko daukaten betebeharra arautu ahal izateko.

Guztion eskubidea da

Ez da interes partikularrik 
eduki behar, eta inolako 
betekizunik bete behar, 
informazio hori jasotzeko.
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Nola lortuko dut informazioa?

Bilatu nahi duzun informazioa web ofizialetan, liburutegi publikoetan... eskuragarri ez badago, 
erakunde eskudunean eskatzea izango da onena.

Bizkaiko Foru Aldundiak eta beste instituzio eta organismo batzuek herritar guztientzako 
mekanismoak dituzte, ingurumenari buruzko informazioaren kontsulta zuzena egiteko:

•	 Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila.

  - Ingurumenari buruzko Informazioa

 -  Idatziz: Laguntza, Erregistro Bulegoa eta Herritarren Atentzioa 

  >Helbidea: Aldundia 7, beheko solairua, 48009 (Bilbo)

 - Modu telematikoan: kontsultak, kexak, iradokizunak eta jakinarazpenak 

egiteko eskabide-orriaren bitartez

 - Telefonoz: 94 608 37 75

•	 Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saila.

 - Ingurumenari buruzko Datuen Iturrien Katalogoa

 - Open Data

i

Helburua

Ingurumenari buruzko informazioa 
eskuratzean, herritarren jarrera aktiboagoa 
denez, funtsezkoa da erabakietan parte 
hartzeko orduan.

Partaidetza

Informazio guztia da 
publikoa?

Ingurumenari buruzko 
informazio guztia eskuratu 
ahal izango dugu, betiere beste 
eskubide batzuk ere bermatzen 
badira: intimitaterako eskubidea, 
segurtasun nazionala, pertsonen 
ohorea, delituen prebentzioa...
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http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6238&idioma=EU&bnetmobile=0&dpto_biz=9&codpath_biz=9|6238%0D
http://www.bizkaia.net/home2/Contacto/Contacto_Consultas.asp?idioma=EU&bnetmobile=0
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-20835/eu/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r88aCatalogacionWar/r88aIndice.jsp?ID_NAVEGACION=0


 

Teknologia berriak eta ingurumenari buruzko informazioa

Internet
Ingurumenari buruzko informazioa zabaltzeko eta 
kontsultatzeko kanal nagusietakoa da gaur egun.

ingurumena 2.0

e-partaidetza

Interneten eta telefonia mobilaren bidez, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologia berriek (IKT) 
informazioa eskuratzeko aukera eskaintzen digute, eta, batzuetan, parte-hartzeko bideak ere ematen dizkigute 
unean bertan.

Teknologia berrien ekarpenak

Sareko eta Appetako ingurumen-baliabideak

EuroGEOSS
Ingurumena behatzeko sistema, baliabide eta zerbitzu 
europarren inbentarioa da, eta, honako honexetan dago 
oinarrituta: baso-estalkia, lehortea eta biodibertsitatea.

GEOeuskadi
EAEko geografiari eta ingurumenari buruzko 
informazioa eskaintzen du.

CIRCA
EIONET proiektuaren barruan garatutako 
tresna informatikoa da, eta lan-taldeek egindako 
ingurumen-jardueren garapena sustatzen du.

“Klik” bakar batez
•	 Informazio azkarra, eta benetakoa?

Are modu azkarragoan arakatu ditzakegu informazio-iturri gehiago: web ofizialak, ez-ofizialak, blogak, herritarren 
iritzirako foroak... tokian-tokian nahiz mundu-mailan. Zuk zeuk aukeratu. Kontuz, ordea! Informazio guztia ez da 
egiazkoa izango. Sarean irakurritakoa bereizten, erkatzen, aztertzen eta hausnartzen ikasi beharra dago. 

•	 Informazio eguneratua

IKT berriei esker, badago informazioa etengabe eguneratzerik. 

•	 Komunikazioa eta partaidetza elkarreragilea

Gero eta aplikazio gehiago daude elkarreraginean aritzeko. Gaur egun, egia bihurtu da espezie edo gailur bat 
identifikatzea, mendian edo hirian ibiltzeko orientazioa lortzea, itsas hondoa irudikatzea, lurrikarak iragartzea, 
unean bertan gorabeheren berri ematea...

Bizkaia21
Bizkaiko Foru Aldundiaren atari honetan, jasangarritasunerako informazio eta tresna 
interesgarriak eskaintzen dira, herritarren partaidetza eta komunikazioa sustatzeko. 
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IKS-eeM Euskadi
Informazioaren trukea bultzatu nahi du 
sistema telematikoen bidez bakarrik.
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http://www.eurogeoss.eu/default.aspx
http://212.142.249.33/Public/irc/ejie/Home/main
http://www.geo.euskadi.net/s69-15375/eu
http://www.bizkaia21.net/?idioma=eu
http://www.eper-euskadi.net/


 

Zer da ingurumen-arloko partaidetza?

Prozesu honetan, badugu ingurumena ezagutzeko, 
balioesteko eta hobetzeko ekintza zuzenetan 
inplikatzerik. Esate baterako, instituzioen erabakiak 
sustatzeko ekintzak, sentsibilizaziorako programak 
eta kanpainak, jasangarritasunerako esperientziak, 
biodibertsitatearen artapena eta gehikuntza..., 
gobernu-erakundeek nahiz gobernuz kanpoko 
erakundeek antolatutakoak.

“Ingurumeneko gaiak jorratzeko 
modu onena interesdun guztiek 
dagokien mailan parte hartzea da”

Agintari publikoek ingurumenari 
buruzko erabakietan parte hartzeko 
eskubidea bermatu behar dute

Parte hartu eta zeure ekarpena egin

Ingurumenari eta Garapenari buruzko Rioko 
Adierazpeneko 10. printzipioa
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Nola parte hartuko dut?

Ingurumenari buruzko informazioa lortu ahal dut. 

Gaur egun, hainbat erakunde eta entitate publiko eta pribatuk 
ingurumenaren alde lan egiten dute. Erakunde horiek baliabide naturalei 
eta ingurumeneko arazoei buruzko informazio ugari argitaratzen dute.
Bestetik, lege-aurreproiektuak, araudiak, planak, programak, 
ingurumenaren gaineko eraginaren azterketak... egin baino lehen, 
erakunde publiko sustatzaileak herritarren esku jartzen du kasuan 
kasuko informazioa.

INFORMAZIOA LORTU ahal dut…

...eta jakinaren gainean EMANGO DUT NEURE IRITZIA

Ingurunean gertatzen denarekiko iritzi kritikoa eduki beharra dago. 

Administrazioan, jendaurrean jakinarazteko epearen ostean, alegazioak 
aurkezteko epea irekitzen da, eta, oro har, hilabetekoa da. Gero, kasuan 
kasuko aldizkari ofizialean iragartzen da. Une horretan, herritarrok badugu 
geure iritzia adierazteko eskubidea erabiltzerik.

Eguneroko jokabidean ohitura onak ezarriz gero, ingurumena hobetu ahal 
izango dugu; esate baterako, kontsumoa arduratsua izatea, zabor gutxiago 
sortzea eta gaikako bilketarako banatzea, garraio publikoa erabiltzea…
Hala ere, ingurumen-arloko sentsibilizaziorako jardunaldietan ere parte 
hartu ahal izango dugu eta ingurumen-arloko borondatezko lanerako 
ekimenetan edo ekintza-kanpainetan inplikatu (datuak behatzea eta 
biltzea; bertako espezieak berritzea; errekak, ibaiak eta kostaldeak 
garbitzea…). Euretako asko tokian-tokian garatzen dira.

Hobetzeko LAN EGINGO DUT
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Gehiago jakiteko

Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila / Ingurumenari buruzko Informazioa. 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politikako Saila / Ingurumenari buruzko Informazioa.

Europako Ingurumen Agentzia.

NBIP. Nazio Batuen Ingurumen Programa.

Europako Ingurumen Bulegoa, Erakundeen Federazioa.

Nazio Batuen Ingurumen Programa (GRID Arendal).

i
Ingurumenari buruzko Informazioa

Web interesgarriak

Arautegia

Euskadiko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra.

Ingurumenaren arloko Informazioa eta Justizia Eskuratzeko eta Jendaurrean Parte Hartzeko 

Eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legea.

Aarhus Hitzarmena. Nazio Batuetako Europarako Batzorde Ekonomikoaren Hitzarmena, informazioa 

lortzeko, jendeak erabakietan parte hartzeko eta ingurumenaren arloko justizia eskuratzeko. 

Jendeak Ingurumenari buruzko Informazioa Eskuratzeko daukan Aukerari buruzko 2003/4/EE 

Zuzentaraua.

Jendeak Ingurumenarekin Lotutako Planetan eta Programetan Parte Hartzeko Neurriak ezartzen 

dituen 2003/35/EE Zuzentaraua.

Gardentasunari, Informazio Publikoaren Lorpenari eta Gobernu Onari buruzko abenduaren 9ko 

19/2013 Legea.



Ingurumen-arloko partaidetza eta borondatezko lana









EUSKO JAURLARITZA. Partaidetza publikoa.

EGUZKI. Elkarte ekologista.

EKOLOGISTAK MARTXAN. Elkarte ekologista.

IZATE. Ingurumeneko elkartea.

KIMA BERDEA. Elkarte ekologista.

LURGAIA. Fundazioa.

SAGARRAK. Elkarte ekologista.

URDAIBAIKO GALTZAGORRIAK.                     

Ingurumeneko boluntarioak.
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http://www.grida.no/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13010
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28056_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0035&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0004&rid=2
http://izate.blogspot.com.es/
http://www.kimaberdea.org/
http://www.sagarrak.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6238&idioma=EU&bnetmobile=0&dpto_biz=9&codpath_biz=9|6238%0D
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-20835/eu/
http://www.unep.org/spanish/
http://www.eeb.org/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-part/eu/
http://eguzki.org/eu/
http://www.ekologistakmartxan.org/eu/
http://www.lurgaia.org/index.php?lang=eu&PHPSESSID=f6e269b5e828d4c3a5bf8eb4c8258c26
http://www.urdaibai.org/eu/galtzagorriak/zerda.php
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1998/03/9801344a.pdf
http://www.eea.europa.eu/

	Marcador 1

