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V. ERANSKINA
Plan edo programa batek ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa behar duen
erabakitzearren 31. artikuluan aipatutako irizpideak
1.

Plan eta programen ezaugarriak, bereziki honako hauek kontuan hartuta:

a) Planak edo programak zenbateraino ezartzen duen proiektu eta beste jarduera
batzuetarako esparru bat, proiektuen kokaleku, izaera, dimentsio edo funtzionamendubaldintzei dagokienez, edo baliabideak esleitzeari begira.
b) Planak edo programak zenbateraino eragiten duen beste plan edo programa
batzuetan, bai eta hierarkizatuta daudenetan ere.
c) Plana edo programa egokia den edo ez ingurumen-oharpenak integratzeko,
garapen jasangarria sustatzearren, bereziki.
d) Planarekin edo programarekin lotutako ingurumen-arazo garrantzitsu batzuk.
e) Plana edo programa egokia den edo ez ingurumenaren arloko Europako
Erkidegoko edo Estatuko legedia ezartzeko (adibidez, hondakinen kudeaketarekin edo
ur-baliabideen babesarekin lotutako plan edo programak).
2. Ondorioen eta eragina jasan lezaketen guneen ezaugarriak, bereziki honako
hauek kontuan hartuta:
a) Ondorioen probabilitatea, iraupena, maiztasuna eta itzulgarritasuna.
b) Ondorioen metatze-efektua.
c) Ondorioen mugaz gaineko izaera.
d) Gizakien osasunerako edo ingurumenerako arriskuak (adibidez, istripuek
eragindakoak).
e) Ondorioen garrantzia eta hedapena (eragina jasan lezakeen eremu geografikoa
eta eragindako populazioaren tamaina).
f) Eragina jasan lezakeen eremuaren balioa eta zaurgarritasuna, zio hauek direlaeta:
1. Natura-ezaugarri bereziak.
2. Kultura-ondarean eragindako ondorioak.
3. Muga-balioak edo ingurumen-kalitatearen helburuak gainditzea.
4. Lurzoruaren ustiapen intentsiboa.
5. Estatuan, erkidegoan zein nazioartean aitortutako babesa duten eremuetan edo
paisaietan eragin daitezkeen ondorioak.
VI. ERANSKINA
Ingurumen-inpaktuaren azterketa eta irizpide teknikoak
1. Edukia. 35. artikuluan azaldutako ingurumen-inpaktuaren azterketak kontuan
hartu behar ditu, gutxienez, honako datu hauek:
a) Proiektuaren helburua eta deskribapena, eta dagozkion ekintzak, egikaritzeko.
ustiatzeko eta eraisteko faseak aintzat hartuta.
b) Ingurumenaren aldetik egokien diren proiektuaren aukerak aztertzea, 1. artikuluan
adierazitakoari jarraituz, teknikoki bideragarriak izateari erreparatuta, eta hartutako
erabakia justifikatzea.
c) Ingurumen-inbentarioa eta interakzio ekologiko edo ingurumen-interakzio
garrantzitsuenen deskribapena.
d) Bai proposaturiko konponbidean bai beste aukeretan gerta daitezkeen eraginen
identifikazioa eta balioespena.
e) Proiektuak Natura 2000 Sarean eragin ditzakeen ondorioen ebaluazioa, halakorik
balego, 35. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

I. atala 68. or.

