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III. ERANSKINA – KONPROMISO-ADIERAZPENA, SUSPERTZE-, ERALDATZE- ETA 
ERRESILIENTZIA-PLANEKO JARDUKETAK BETETZEARI DAGOKIONEZ 

(ERAKUNDE ONURADUNAK) 

(IRAILAREN 29KO HFP/1030 AGINDUAREN IV.C ERANSKINA) 

_______________________________________________ jaunak/andreak (NAN zk.: 
_____________), _____________________________________________ erakundeko 
kontseilari delegatu/gerente gisa (IFZ-zk.: ________________________ eta egoitza- 

fiskala:_______________________________________), zeina C24.I2.P4 proiektuan 
definitutako helburuak lortzeko PRTRtik eratorritako baliabideen bidez finantzatutako 
laguntzen onuraduna den, adierazten du ordezkatzen duen pertsonak/erakundeak 
konpromisoa duela arau juridikoak, etikoak eta moralak betetzearekin lotutako estandar 
zorrotzenak betetzeko, eta beharrezkoak diren neurriak hartuko dituela iruzurra, 
ustelkeria eta interes-gatazkak hautemateko. Halaber, adierazten du, hala badagokio, 
hautemandako ez-betetze horiek dagozkion agintaritzei jakinaraziko dizkiela. 

Gainera, PRTRaren edukia kontuan hartuta, ordezkatzen duen erakundeak 
konpromisoa hartzen du ekonomia zirkularraren printzipioak errespetatzeko eta 
ingurumenean kalte nabarmenak saihesteko («DNSH», ingelesezko «Do No Significant 
Harm» siglengatik) plan horren esparruan gauzatutako jarduketak gauzatzean. Horrez 
gain, adierazten du ez dutela finantzaketa bikoitza jasotzen, eta, hala badagokio, ez dela 
Estatuko laguntza-erregimenarekiko inongo bateraezintasun-arriskuren jakitun. 

Ingumenean kalte nabarmenak ez eragitearen printzipioari dagokionez, honako 
konpromiso hauek hartzen ditu: 

1. Ez eragitea kalte nabarmenik 2020/852 (EB) Erregelamenduaren 17. artikuluan 
jasotzen diren sei helburuei. Honako hauek dira: 

a) Klima-aldaketa arintzea. 

b) Klima-aldaketara egokitzea. 

c) Baliabide hibridoak eta itsas baliabideak jasangarritasunez erabiltzea eta babestea. 

d) Ekonomia zirkularra, hondakinen prebentzioa eta birziklapena barne. 

e) Atmosferako, uretako edo lurzoruko kutsadura prebenitzea eta kontrolatzea. 

f) Biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta leheneratzea: 

2. Ez gauzatzea «kalte nabarmenik ez eragitearen» printzipioa aplikatzeari buruzko gida 
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teknikoan Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko Erregelamenduan 
ezarritakoari jarraikiz baztertutako jarduerak. 

3. Jardueraren elkarren segidako faseetan ez da aurreikusten eragin zuzenik 
ingurumenean, ezta lehen mailako zeharkako eraginik ere, ulertuta eragin horiek diruz 
lagundutako jarduera amaitu ondoren gauzatzen direla. 

Adierazpen honetan jasotako eskakizunen bat ez betetzeak berekin dakar, dagokion 
itzulketa-prozedura abiatu ondoren, jasotako laguntza eta berandutze-interesak 
ordaintzea. 

_________________________(e)n, sinadura elektronikoaren egunean 
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