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INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA 

ETA ETXEBIZITZA SAILA

Ingurumen Sailburuordetza

Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA

Ingurumen Sailburuordetza:

Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

TXOSTENA, ERANTZUNA EMATEN DIENA OTSOA (CANIS LUPUS) 
ESPEZIE MEHATXATUEN EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
ZERRENDAN SARTZEKO PROZEDURA DELA-ETA INFORMAZIO 
PUBLIKOAREN FASEAN JASOTAKO ALEGAZIO ETA HOBEKUNTZA-
PROPOSAMENEI.

Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina 
onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuak (hemendik aurrera, 
NKLTB) hau ezartzen du bere 41. artikuluan: Euskal Autonomia Erkidegoko herri-
administrazioen ardura izango da basafauna eta basafloraren –lehorrekoen zein 
itsasokoen– populazioak mantendu edo egokitzea, ekologia, zientzia eta kultura aldetik 
dauden eskakizunei behar bezala erantzunez. Esandakoa betetzeko, funtsezko tresna 
da Basa eta Itsas Fauna eta Florako Espezie Mehatxatuen Euskal Autonomia 
Erkidegoko Zerrenda (NKLTBren 47tik 49ra bitarteko artikuluak), non sartzen baitira 
babes-neurri espezifikoak eskatzen dituzten espezie, azpiespezie edo populazioak.

Basa eta Itsas Fauna eta Florako Espezie Mehatxatuen Euskal Autonomia Erkidegoko 
Zerrenda arautzen duen Uztailaren 9ko 167/1996 Dekretuaz erregulatzen da zer 
prozedurari jarraitu behar zaion aipatutako zerrendan espezie, azpiespezie edo 
populazioren bat sartzeko. Gainera, bada beste arau bat ere kontuan hartu 
beharrekoa, berriki onartua: 2017ko martxoaren 6ko Ebazpena, Ingurumen Kalitate eta 
Ebaluazioko eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusiarena, Ministro Kontseiluaren 
2017ko otsailaren 24ko Erabakia argitaratzen duena, zeinaz onartzen baitira Espezie 
Mehatxatuen Espainiako Katalogoan taxonak edo populazioak sartzeko irizpide 
orientatzaileak.

Euskadiko Otso Taldea elkarteak eskatu zuen otso-populazioak (Canis lupus) Espezie 
Mehatxatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Zerrendan sartzeko, “galtzorikoak” 
kategorian; hori dela eta, txostena eskatu zaie foru-organo eskudunei, hala ezartzen 
baita aipatutako 167/1996 Dekretuaren 3.3 artikuluan, espezieak katalogatzeko, 
deskatalogatzeko eta kategoriaz aldatzeko prozedurari hasteari dagokionez. Foru-
organoek emandako txostenetan, proposatzen da otsoa (Canis Lupus) ez katalogatzea 
“galtzorikoak” kategorian, ezta espezie “kalteberak” kategorian ere.

Natura Ondare eta Klima Aldaketako zuzendariaren 2018ko irailaren 26ko 
Ebazpenaren bidez, Euskadiko Otso Taldea elkarteak eskatuta, hasiera eman zitzaion 
otsoa (Canis lupus) Espezie Mehatxatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Zerrendan 
sartu behar den ala ez, eta, sartuz gero, zer kategoria edo babes-araubiderekin sartu 
behar den zehazteko prozedurari.

2019ko urtarrilaren 28an, 11:00etan, Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko 
Natura Kontserbatzeko Aholku Batzordea bildu zen, bigarren deialdian, Lakuan, 
Gasteizen, EAEko Administrazio Orokorraren egoitzan. Bilera hartan, Natura Ondare 
eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak proposatu zuen otsoa «interes berezikoak» 
kategorian katalogatzea; gaiaz eztabaidatu zen, baina azkenean ez zen bozkatu.

2019ko otsailaren 13an, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Natura Ondare eta 
Klima Aldaketako zuzendariak 2019ko otsailaren 4an emandako Ebazpena argitaratu 

J0D0Z-T1JXF-V82A en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
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zen, zeinaz jendaurrean jartzen baitzen otsoa (Canis lupus) Basoko eta Itsasoko 
Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Zerrendan 
sartzeko proposamena, «interes berezikoak» kategorian, hain zuzen.

Azpimarratu behar da aldez aurretiko izapide horiek guztiak modu elektronikoan egin 
direla eta, beraz, alegazioak egiteko aukera izan duten erakundeek eta administrazioek 
beren ekarpenak egiteko kanal elektroniko bat izan dutela Eusko Jaurlaritzaren Egoitza 
Elektroniko Nire Karpeta atalean.

Ingurumen Sailburuordetzak ingurumenaren arloan parte-hartze publikoko eskubideak 
benetan gauzatzen direla bermatzeko duen konpromisoa betez, Ingurumenaren arloan 
informazioa eskuratzeko, parte-hartze publikorako eta justiziarako sarbideko 
eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legearen informazio-printzipioak 
betez, jarduketa eta izapide horien guztien berri eman da, bai gobernuaren egoitza 

elektronikoan, bai sailaren webgunean (www.euskadi.eus/ingurumena).

Informazio-izapide horren ondorioz, behean agertzen diren taldeek beren hobekuntza-
proposamen, ohar eta alegazioak aurkeztu dituzte:

- Euskadiko Otso Taldea
- ENBA - Euskal Nekazarien Batasuna
- EHNE- Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna
- Itsas Enara Ornitologia Elkartea
- GORBEIAZPI – Zeanuriko Abeltzain Elkartea
- Arabako Foru Aldundia.

Aipatutako alegazioez gain, behean agertzen diren abeltzain-elkarteen partetik 
GORBEIAZPIk aurkeztutako idatzi bera aurkeztu da, indibidualki, epez kanpo 
(apirilaren 8an), dokumentu fisikoa bide arruntez erregistratuta eta Elkartearen eta 
haren ordezkariaren izen hutsez identifikatuta:

- KATZABASO BARANBIOKO ABELTZAIN ELKARTEA
- Zarateko Abeltzainen Elkartea
- ELIZANDALA –Zigoitiko Abeltzain Elkartea- 

Jarrian aztertuko ditugu alegazio horiek eta emandako jarraibide eta proposamenak, 
eta, ondoren, modu arrazoituan adieraziko dugu baietsiak izan diren ala ez.

 Vitoria-Gasteiz, sinaduran ageri den egunean

Natura Ondare eta Klima-Aldaketa Zuzendaria
Natura Ondare eta Klima Aldaketaren zuzendaria

Aitor Zulueta Tellería.
(elektronikoki sinatuta)
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OTSOA (CANIS LUPUS) ESPEZIE MEHATXATUEN EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ZERRENDAN SARTZEKO PROZEDURARI 
EGINDAKO ALEGAZIOAK

ALEGATZAILEA ALEGAZIOA ERANTZUNA

Euskadiko Otso Taldea

1.- 2019ko martxoaren 11n aurkeztutako 
idatzian (erregistro-zenbakia 218705), eskatzen 
da 2019ko urtarrilaren 28an Naturzaintzak 
egindako bilerari buruzko akta esplikatiboa 
bidaltzea, idazkariak izenpetuta, otsoaren 
katalogazioari buruzko parte-hartzeen txandan 
egindako deklarazio zehatzekin.

2.- 2019ko martxoaren 11n aurkeztutako 
idatzian (erregistro-zenbakia 218710), hau 
eskatzen zen:

a) Eusko Jaurlaritzan ingurumen-arloko 
organo eskudunak emandako txostena, 
organo horren arduradunak edo 
arduradunek izenpetua, abalatzen eta 
justifikatzen duena otsoa Basa eta Itsas 
Fauna eta Florako Espezie 
Mehatxatuen Euskal Autonomia 
Erkidegoko Zerrendan “interes 
berezikoak” kategorian sartzea 
proposatu izana. Edo, hori ezean, idatzi 
bat, non Eusko Jaurlaritzan ingurumen-
arloko eskumena duen organoak bere 
gain hartzen duen administrazioen 
aholkulari pribatua den enpresaburu 
baten txosten partikularra.

Erantzuna, ordena errespetatuz:

1.- Jakina, bidali da eskatutako dokumentua, dokumentu 
honen izenpetze-egunean.

2.-

 a) Onesten da eskaera, eta eskatutako idatzia bidaliko da, 
Mario Saenz de Buruagari eskatutako txostena bere egiten 
duela adierazten duena.

b) Onesten da eskaera. Txostenagatik 5.107,85 € (BEZa 
barne) ordaindu zen.
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b) Dokumentu horrek altxor publikoari 
ekarri dion kostua.

c) Naturzaintzak 2019ko urtarrilaren 28an 
egindako bilerari buruzko akta 
esplikatiboa, idazkariak izenpetuta, 
otsoaren katalogazioari buruzko parte-
hartzeen txandan egindako deklarazio 
zehatzekin.

3.- 2019ko martxoaren 11n aurkeztutako 
idatzian (218711 erregistro-zenbkaiduna), 
eskatzen da idatzia, gizarte zibileko 32 entitatek 
osorik babestu eta onartua, aurkeztutzat har 
dadila eta onar dadila, eta, horri lotuta, egintzat 
jo daitezela EAEko Justizia Auzitegi 
Nagusiaren 109/2018 Prozedura Arruntean, 
zeinean Euskadiko Otso Taldea errekurtsogile 
baita, ebazten denarekiko Ad Cautelam egiten 
diren alegazioak, otsoa (Canis Lupus) Espezie 
Mehatxatuen Euskal Autonomia Erkidegoko 
Zerrendan “galtzorikoak” kategorian sartzeko 
Informazio Publikoaren prozesuko PARTE-
HARTZE PUBLIKOAREN fasearekin lotuta 
(Espediente administratiboa 
AAAA_ord_2647/18_05), eta, alegazio guztiak 
Zuzenbidearen arabera izapidetu ondoren, 
EHAAn publika dadila otsoa “galtzorikoak” 
kategorian sartzen dela, bat etorriz euskal 
prozedurarekin (167/1996 Dekretua).

c) Ikus 1. erantzuna.

3.- Ez dugu zalantzan jartzen dokumentua 32 elkartek izenpetu 
izana, nahiz eta idatzia ez den horrela aurkeztu.

Prozedura judizialari dagokionez, ulertzen da independentea 
dela, eta abiatutako administrazio-prozedura ezin dela eten, 
salbu eta hala agintzen badu agindu judizial batek. Ulertutzat 
jotzen dugu, bestalde, Euskadiko Otso Taldea elkarteari 
arrazoia emanez gero, Zuzendaritza honek ebazpenari men 
egin, eta agindutako kategorian katalogatuko duela otsoa, 
nahiz eta katalogazio berri hori administrazioak egindakoaren 
ostekoa izan.

ENBA - Euskal 
Nekazarien Batasuna

Beren jarduera zazpi puntutan zehaztu 
ondoren, hainbat alegazio eta eskaera egin 
dituzte.

Erantzuna, ordena errespetatuz:
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1.- Euskal erakundeek konpromiso hauek 
eskatu dizkiete: 

a) Balioan jartzea abeltzaintza 
estentsiboaren jardueraren ekarpenak, 
ekoizpen-alderdiaz haratago eginkizun 
osagarri esanguratsuak baititu, hasi 
lehentasunezko espezie katalogatuak eta 
horien habitatak kontserbatzetik, eta gure 
paisaia eta kultura kontserbatzeraino.

b) Bultzatzea abeltzaintza estentsiboa, 
batez ere galtzorian dauden arraza 
autoktonoena, ekoizpenaren eta 
kontserbazioaren arteko orekaren 
esponente nagusia izanik erabilera urria 
duten baliabideak balioan jarri eta 
ekoizpen-eskaria handitzea eragozten 
duelako.

2.- Kontuan hartzea otso iberikoak 
kontserbazio-egoera ona duela bere banaketa-
eremu naturalean, hau da, Duero ibaiaren 
iparraldean, eta, horrenbestez, ez sartzea, 
Espezie Mehatxatuen Euskal Autonomia 
Erkidegoaren Zerrendan, ikusita, bestalde, ez 
dagoela sartuta ez Espezie Mehatxatuen 
Espainiako Katalogoan, ez Habitat naturalak 
eta basoko fauna eta flora kontserbatzeari 
buruzko Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 
21eko 92/43/EEE zuzentarauaren II eta IV 
eranskinetan.

1.- Erakunde honek ez ditu ordezkatzen “euskal erakundeak” 
bere osotasunean, eta, beraz, eskaerak ez dira gure 
eskumenekoak; horretaz gain, ez diote zuzeneko erreferentzia 
egiten Kontsulta Publikoarekin lotuta dagoen gaiari, zeina baita 
otsoa EMEAEZko kategoria jakin batean sartzea.

2.- Hona zer dioen Euskal Autonomia Erkidegoko Natura 
Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen 
apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren 
47.artikuluan: Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan, 
Basa eta Itsas Fauna eta Florako Espezie Mehatxatuen Euskal 
Autonomia Erkidegoko Zerrenda sortzen da administrazio-
izaerako erregistro publiko gisa”. Beraz, gaia perspektiba 
horretatik aztertu behar da.

Arau horren 48. artikuluan ezartzen dira, halaber, zer 
kategoriatan sartzen diren espezieak EMEAEZn; guk otsoa 
kategoria horietako batean sartzeko proposamena egin dugu, 
hau da, “interes berezikoak” kategorian, zeina honela 
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3.- Euskal erakundeek kontrol-neurri efikazak 
ezartzea, otsoa gure bizimodua etengabe 
mehatxatzen duen espezie bat ez izateko, gure 
lana eta bizibidea bermatzeko eta Euskadiko 
abeltzaintza estentsiboa eta bere ekarpen 
guztiak –ekoizpenekoak, ingurumenekoak eta 
multifuntzionalak– desagertzea saihesteko, bat 
etorriz 92/43/EEE Zuzentarauaren 16.1.a) eta 
16.1.b) artikuluetan ezarritakoarekin.

Azkenik, zioen azalpenean, salatzen dute 
Espezie Mehatxatuen Euskal Autonomia 
Erkidegoaren Zerrendan 373 espezie daudela 
katalogatuta, baina 17k bakarrik dauzkatela 
kudeaketa-planak.

definitzen baita aipaturikoa artikuluan: «Interes berezikoak». 
Aurreko kategorietan ez badaude ere, duten balio zientifiko, 
ekologiko edo kulturalagatik edota beren apartekotasunagatik 
arreta berezia zor zaienak har ditzakeen kategoria da.

3.- Ikus 1. erantzuna.

Esandakoaz gain, jakinarazi nahi dugu kontratazio-fasean 
daudela Euskal Autonomia Erkidegoko otsoen errolda berri bat 
eta espezie horrentzako Kudeaketa Plan bat egiteko lanak.

EHNE- Euskal Herriko 
Nekazarien Elkartasuna

Batetik, ENBAk aurkeztutako dokumentu bera 
aurkeztu du (225592 erregistro-zenbakiduna), 
nahiz eta zioen zatia gehixeago garatzen duen.

Bestetik, beste dokumentu bat aurkeztu du, 
eskaera berberekin (8225612 erregistro-
zenbakiduna), nahiz eta zioen zatian salatzen 
duen lobo.pdf  ziurtagirian otsoa Espezie 
Mehatxatuen Euskal Autonomia Erkidegoko 
Zerrenda sartzearen aldeko txostena egitea 
jaso zela, baina gero ez zela bozkatu. Horretaz 
gain, akatsa dago dokumentuaren datan, zeren 
eta saioaren aurrekoa baita.

Ikusi ENBAren alegazioei emandako erantzuna.

Nolanahi ere, bai onesten ditugu Naturzaintzak 2019ko 
urtarrilaren 28an egindako bileraren ziurtagirian agertzen diren 
formazko akatsak. Horregatik, Zuzendaritza honek erabakia 
bertan behera uzteko konpromisoa hartzen du, Naturzaintza-
Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku 
Batzordearen hurrengo bileran bozkatzeko. Beraz, Aholku 
Batzordeari alegazion ebazpen-txostena aurkeztu ahal izango 
zaio, eta erabakia kide anitzeko barne Erregelamenduaren 12. 
artikuluan ezarritakoaren arabera hartu ahal izango da.

Itsas Enara Ornitologia 
Elkartea

Interesatuta gaude otsoa espezie mehatxatu 
bezala katalogatzeari buruzko dokumentazioan. 
Baina, horri buruz egon litezkeen alegazioak 

Egia da orain arte ez dela horrelako izapiderik egin. Iritzi 
guztiak entzuteko eta parte hartu nahi duten pertsona guztiei 
kasu egiteko, eta bat etorriz Ingurumen-arloko informaziorako 



7/8

aurkezteko prestatu duzuen webean (atentzioa 
ematen du orain arte ez dela horrelako 
prozedurarik abiatu EMEAEZn beste espezie 
batzuk sartu izan direnean), ikusi dugu 
herritarrei informaziorako dagoen iturri tekniko 
garrantzitsuena ukatzen zaiela, zeina baita 
txosten teknikoa, eta horren ordez Power 
Pointeko aurkezpen telegrafiko bat aurkezten 
zaiela. Horrelako irainaren eta agintekeriaren 
aurrean, gure haserrerik handiena adierazi nahi 
dugu, zalantzan jartzen baitu administrazio-
ekintzaren objektibitatea eta inpartzialtasuna, 
eta eskatzen diogu desbideratze hori zuzen 
dezala, aipatutako dokumentua herritarron esku 
jarriz eta alegazioetarako epe berri bat irekiz.

irispidea izateko, parte-hartze publikorako eta justiziarako 
eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 
Legearekin, erabaki dugu informazio publikoaren fasea 
irekitzea, zeina ez baita erregulatzen uztailaren 9ko 167/1996 
Dekretuan ezarritako prozeduran, Basa eta Itsas Basoko eta 
Itsasoko Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen Euskal 
Autonomia Erkidegoko Zerrenda arautzeari buruzkoan.

Horregatik, oinarririk gabeak dira “herritarrei informaziorako 
iturri tekniko garrantzitsuena ezkutatzea”, “irain eta agintekeria” 
eta abarri buruzko salaketak.

Egia da izapidegilea erratu egin zela dokumentu teknikoa 
eransteko orduan, eta haren ordez PPTa igo zuela webera, 
baina, berriro diot, erratu egin zen. Nahikoa zen dei bat egitea, 
errorea segituan konponduko baitzen. Baina zuen “alegazioa” 
jaso genuenean izan genuen horren berri.

Epeari dagokionez, errespetatu egin da, nahiz eta 
Zuzendaritza honek ez duen inongo alegaziorik baztertu, epez 
kanpo aurkeztutakoak ere ez, alegia.

Ildo horretan, esan behar dugu zurea izan dela telematikoki 
jaso dugun alegazio bakarra, eta hori nahikoa oinarri izan 
liteke gainerako guztiak ezesteko, baldin eta aplikatu izan 
bagenu Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.8 artikuluan ezarritakoa. 
Baina ez dugu hori egin.

GORBEIAZPI – Zeanuriko 
Abeltzain Elkartea

Diotenez, Zeanuriko udalerriko larre eta 
mendietako abeltzaintza estentsiboa erabat da 
bateraezina otsoekin, eta otsoek abeltzain 
hauen jarduerak ondare natural eta kultural 
bezala duen balioa desagerraraz lezakete.

Zuzendaritzak ez du inolaz ere zalantzan jartzen abeltzainon 
jarduerak duen balio natural eta kulturala, baina ez dugu 
pentsatzen otsoa EMEAEZn “interes berezikoak” kategorian 
sartuz gero abeltzaintza-jarduera desagertuko litzatekeenik.
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Pentsatzen dute otsoa espezie mehatxatuen 
katalogoan sartuz gero artzaintzaren jarduera 
baztertu eta frenatuko litzatekeela.

Iritzi bat denez, errespetatzen dugu, baina partekatu ez.

Arabako Foru Aldundia

2019ko martxoaren 29ko idatzia aurkeztu dute, 
berresteko 2018ko maiatzaren 31ko txosteneko 
ondorioak; txosten hori aldundi horretako 
Ingurumen eta Hirigintza sailetako 
zuzendaritzek eman zuten, Eusko Jaurlaritzak 
2018ko urtarrilaren 23an AFAri egindako 
kontsultaren ondorioz.

Txosten hori aintzat hartu zen Natura Ondare eta Klima 
Aldaketa Zuzendaritzaren proposamena egiteko orduan.

KATZABASO 
BARANBIOKO 
ABELTZAIN 
ELKARTEA

GORBEIAZPIren idatzi bera Ikus elkarte horri emandako erantzuna.

Zarateko 
Abeltzainen 
Elkartea

GORBEIAZPIren idatzi bera Ikus elkarte horri emandako erantzuna.

ELIZANDALA –
Zigoitiko 
Abeltzain 
Elkartea-

GORBEIAZPIren idatzi bera Ikus elkarte horri emandako erantzuna.
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