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1. Helburua  

Beren tamaina edo diharduten sektorea gorabehera, gero eta gehiago dira Europar Batasunean 
lehiakortasunari eusteko eta hura are hobetzeko ere ingurumenaren babesa eta ekonomia zirkular 
bateranzko trantsizioa gakoa direla dakiten enpresak. Lehiakortasuna dela-eta daukagun abantaila 
zenbait erronkari gaur ematen diogun erantzunaren baitan dago: baliabideen eskasia, materialen 
eta energiaren erabilera efi zientea eta berrerabili, konpondu eta birzikla daitezkeen ondasun 
inteligenteagoak ekoizteko daukagun gaitasuna. 

1987tik, Europako Batzordearen Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren Enpresentzako Europako 
Ingurumen Sariek aintzatesten eta saritzen dituzte beren negozioen bideragarritasun ekonomikoa eta 
ingurumenaren babesa arrakastaz uztartzen dituzten enpresak. Enpresa horiek helburu hori lortzen dute 
edo eko-berrikuntzak sartuz kudeaketan, prozesuetan, eskaintzen dituzten produktu nahiz zerbitzuetan 
eta enpresen arteko lankidetzan, edo negozioa eta biodibertsitatea konbinatuz. 

2015etik aurrera, eta Europako Batzordearen lehentasunen ildotik, sariek borondatezko tresnak 
hartuko dituzte aintzat: EMAS (Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistema), etiketa 
ekologikoak edo jardunbide jasangarrien garapenean eta aplikazioan enpresak daukan konpromisoa 
erakusten duten bestelako elementuak. 

Europar Batasuneko estatu bateko nahiz bertara sartzeko izangaia den herrialderen bateko edozein 
enpresak aurkez dezake hautagaitza. Hala eta guztiz ere, Europako Sariak eskuratu ahal izateko, 
enpresek, lehenengo, nazio mailako fase baztertzaile bat gainditu beharko dute. Bi etapatako prozesu 
honek bermatzen du irabazle suertatzen diren enpresak berritzaileagoak eta arduratsuagoak direla eta 
Europako etorkizunari buruzko ikuspegi zabalagoa daukatela. 

Esparru horretan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila –Ihobe bere 
sozietate publikoaren bitartez– da 2001etik Enpresentzako Europako Ingurumen Sarien Euskadiko atala 
kudeatzeko ardura izan duena, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren Biodibertsitatea 
Fundazioarekin koordinatuta, azken hori baita 2013tik Espainiako atala kudeatzen duena. Hartara, 
hautagai diren eta Euskadin egoitza duten enpresek aukera dute Euskadiko, Espainiako eta Europako 
esparruetan saridunak izateko. 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila, berea den Ihobe Sozietate 
Publikoaz baliatuta, “2020ko Ingurumen Esparru Programa”ren bitartez, “Fabrikazio Berdea” izeneko 
proiektu garrantzitsu bat abiatua du, zeinaren helburua baita ingurumenaren faktorearekin euskal 
enpresen lehiakortasuna handitzen laguntzea. Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren 
Biodibertsitatea Fundazioak bere helburuen artean dauka ingurumenarekin lotutako jarduera 
ekonomikoa dinamizatzea, enpresen jasangarritasuna sustatzea eta enpleguaren eta enpresa berdeen 
sorrera eta fi nkapena sustatzea. 

Dokumentu honek Enpresentzako Europako Ingurumen Sarien Euskadiko Ataleko 2017/2018 urteetako 
edizioaren oinarriak ezartzen ditu. Helburu du hautagaitza bat aurkezteko behar den informazioa 
ematea, bai eta saridunen hautapen-prozesuari buruzko deskribapena ematea ere. 

Espainiako Atalean saritutako hautagaitzek eta accesitek parte hartu ahal izango dute Europako 
Batzordeak antolatzen dituen Enpresentzako Europako Ingurumen Sarietan.
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2. Kategoriak 

Enpresentzako Europako Ingurumen Sarien Euskadiko Ataleko 2017/2018 urteetako edizioa enpresen 
kudeaketaren alderdi eko-berritzaileak nabarmentzen dituzten honako kategoria hauen arabera 
antolatzen da: 
1.- Kudeaketa 
2.- Produktua edo/eta zerbitzua 
3.- Prozesua 
4.- Enpresen nazioarteko lankidetza 

Kategoria bakoitzaren barruan, bereizita saritu ahalko dira mikroenpresa eta enpresa txikiak eta enpresa 
ertain eta handiak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko hautagaitzek, berriz, «Ekonomia Zirkularra» kategoria berezian parte ahal 
izango dute. Hor irabazle bakarra izango da, eta lehenengo lau kategorietako edozeinetan parte hartzen 
duten enpresen artean hautatuko da. 

Beraz, enpresa berak bi sari izan ditzake. 

Sari horien kategoria bakoitzean aurkeztutako hautagaitzek bete behar dituzten irizpideak deskribatzen 
dira jarraian. 

1. kategoria – Kudeaketa 

Saria zuzenduta dago ikuspegi estrategiko zabala daukan enpresa bati, hain zuzen ere honakoak 
dauzkanari: garapen iraunkorrerako bere ekarpena etengabe hobetzea ahalbidetzen dioten 
kudeaketasistemak eta tresna berritzaileak.
 
Jasangarritasunaren ingurumen alderdiak eta alderdi ekonomiko eta sozialak argiro integratuta egon 
behar dute enpresaren egiteko nagusian eta politika guztietan. 

Erakundearen jarduketan ingurumen inpaktua gutxitzeko helburu argiak egon beharko dute, bai eta 
haien etekina kontrolatzeko eta hari buruz informatzeko jomuga eta adierazleak ere. Enpresak bere 
ingurumen kudeaketari buruzko informazioa eman beharko du, kanpotik –jasangarritasunari buruzko 
txostenak argitaratuz, esate baterako– eta barnetik –langileak kudeaketan inplikatuz–. 

Ingurumen kudeaketarako sistemaren sinesgarritasuna eta fi dagarritasuna kanpoko ingurumen auditore 
independenteek bermatu beharko dute. Egiaztatutako ekintzek beren baitan hartuko dituzte bai 
ingurumen-jarduera etengabe hobetzeko enpresak hartutako neurriak, bai horri buruz eskura dagoen 
informazio publikoa ere. Enpresak aukera eduki beharko du erakusteko bere esparruan liderra dela eta 
beste erakunde batzuek haren moldea erabili ahal dutela. 

EMAS (Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistema) ziurtagiria –kudeaketa-sistemak 
aitortutako estandarren bidez ziurtatzen ditu– gomendatzen da, helburu horiek guztiak lortzeko aukera 
onenetako bat delakoan. 

Enpresek erronka batzuei edo beste batzuei helduko diete, duten tamainaren arabera. Horregatik, 
kategoria honetan bi sari emango dira, enpresaren tamainaren arabera: 
• Sari bat enpresa mikro eta txikientzat. 
• Sari bat enpresa ertain eta handientzat.
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Enpresa bat zein motatakoa den erabakitzeko, mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainei buruzko 
Batzordearen 2003/361/EB Gomendioen Eranskineko 2. artikulua hartuko da kontuan, zeina taula 
honetan laburbiltzen den:

Enpresaren 
tamaina Langileak Fakturazioa edo Balantzea 

guztira MOTA

Handia > 250 > € 50 m > € 43 m
Ertaina 

eta handia 
entitateak

Ertaina < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m
Ertaina 

eta handia 
entitateak

Txikia < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m
Mikroa 

eta txikia 
entitateak

Mikroa < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m
Mikroa 

eta txikia 
entitateak

2. kategoria – Produktua edo/eta zerbitzua 

Kategoria honetan, produktu edo zerbitzu baten merkaturatzea sarituko da, betiere garapen 
jasangarriari edo ingurumena babesteari nabarmentzeko moduko ekarpena egiten badio. 

Produktu edo/eta zerbitzu hori berria izan daiteke, edo lehendik dagoen beste baten aldakuntza edo 
aplikazio berri bat, produkzio eta kontsumo eredu jasangarriagoak edo ekonomia zirkular batean 
lagunduko dutenak sustatze aldera. Kontsumitzaileen beharrak ase beharko ditu, eta bizi-kalitate 
handiagoa eskaini. Halaber, baliabide naturalen, material toxikoen, hondakinen eta kutsagarrien 
erabilera, haien bizi-ziklo osoan, ahal den guztian gutxituko du.

Produktu edo zerbitzuak bideragarria izan beharko du ikuspuntu ekonomikotik eta haren produkzio 
eta kontsumoa lagungarri gertatu beharko dira bidezko aurrerabide sozial baterako. Haien aplikazioak 
produktu eta zerbitzu jasangarrien garapenaren abangoardian kokatu beharko dira, eta eredugarri 
gertatu beharko dira beste enpresa batzuentzat.
 
Baloratuko da produktu edo/eta zerbitzuak Europar Batasunaren eko-etiketaren aitorpena edo ziurtagiri 
baliokide bat izan dezan. 

3. kategoria – Prozesua 

Kategoria honetan, produkzio-prozesu eta metodoetan aplikatuko den teknologia berri baten garapena 
edo/eta inplementazioa sarituko da, garapen jasangarrirako lagungarria dena. 

Litekeena da produkziorako teknologia horrek eskatzea prozesu edo teknika guztiz berri bat edo 
lehendik dagoen beste baten aplikazio berritzailea. Nolanahi ere, teknologiak ingurumenerako ekarpen 
positibo bat izan beharko du, eta, aldi berean, onura sozial eta ekonomikoak ekarri. 

Espero izatekoa da teknologia horrek baliabideen eraginkortasuna areagotzea eta bizi-ziklo osoan zehar 
ingurumen-inpaktuak gutxitzea, materialen eta energiaren erabilera gutxituz, baliabide ezberriztagarriak 
erabili ordez baliabide berriztagarriak erabiliz, substantzia kaltegarrien baztertuz eta emisio eta 
hondakinak gutxituz. 
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4. kategoria – Enpresen nazioarteko lankidetza  

Kategoria honetan, aitorpena emango zaio garapen jasangarrirako laguntza ematen duen nazioarteko 
enpresa-lankidetzako proiektu bati, non gutxienez ere Espainiako enpresa batek eta suspertzen ari 
den edo garapen bidean dagoen herrialde bateko sektore publiko nahiz pribatuko erakunde batek, GKE 
batek edo sektore akademikoko erakunde batek parte hartuko duten. 

Lankidetzak ekitate, gardentasun eta elkarrentzako onura printzipioen gainean ezarritako 
enpresaharreman batean oinarritutakoa izan beharko du, eta garapen jasangarriaren elementu 
batean edo gehiagotan ekarpen aipagarri bat egingo du, ezagutza, teknologia edo kudeaketa modua 
transferitzean edo partekatzean, eta haiek garatu egingo ditu. 

Enpresen arteko lankidetzak merkataritza-esparruan bideragarria den negozioaren alderdi bat izan 
behar du. Horregatik, behar bezala planeatuta egon behar du eta beharrezko baliabideak izan beharko 
ditu helburuak lortu ahal izateko.

Hauta daitezkeen herrialdeak onartzeko, suspertzen ari diren eta garapen bidean dauden herrialdeekin 
Nazioarteko Diru Funtsak (NDF) World Economic Outlook 2015 txostenean egindako zerrenda hartuko da 
erreferentziatzat. 

Kategoria berezia – Enpresa eta Biodibertsitatea 

Lau kategoria nagusietako edozeinetara aurkeztu diren eta, gainera, biodibertsitatea kontserbatzeari 
eta/edo jasangarritasunez erabiltzeari ekarpen esanguratsua egiten diotela frogatzen duten 
hautagaitzak aurkeztu ahal izango dira kategoria honetara. Horretarako, Enpresa eta Biodibertsitatea 
kategorian ere izena eman nahi duten adierazi beharko dute enpresek kategoria nagusian izena emateko 
inprimakian. 

Kategoria berezi honetan, enpresa hauek sarituko dira: beren negozioaren estrategian 
biodibertsitatearen kontserbazioa eta kudeaketa sartzeagatik nabarmentzen direnak eta/edo 
biodibertsitaterako balio erantsi argia dakarten kudeaketa, produktua, zerbitzua, prozesua edo 
nazioarteko lankidetza dutenak. 

Kategoria berezi honetara aurkeztutako eskabideek beren proposamenak baliabide naturalak 
jasangarritasun handiagoz erabiltzeko duen potentziala frogatu beharko dute. Horretarako, enpresek 
biodibertsitatea zaintzen eta kontserbatzen eta/edo ekosistema naturaleko inpaktuak eta presioak 
gutxitzen zer-nola lagun dezaketen erakutsi beharko dute. 

Euskadiko kategoria berezia – Ekonomia Zirkularra 

Kategoria berezi hau Enpresentzako Europako Ingurumen Sarien 2017-2018ko Euskadiko Atalari dagokio 
bakarrik. Kategoria honekin, egungo eredu ekonomikoa ekonomia zirkularreko eredu baterantz 
eraldatzeko ekarpena saritu nahi da.

Euskadiko kategoria berezi honetan, lau kategoria nagusietako edozeinetara aurkeztutako hautagaitza, 
baliabide materialen bizi-zikloaren ikuspegitik, kontsumoa murriztuz bere enpresa-emaitzak eta 
merkatuan lehiatzeko orduan desberdintasuna handitzeagatik nabarmentzen dena sarituko da.

Horretarako, hauek baloratuko dira: ingurumen-hobekuntza zuzena edo eragindakoa, izaera berritzailea, 
esperientziaren EAEko bultzatzaile izateko potentziala, emaitza ekonomikoak eta balio-kateekin 
izandako elkarlanaren intentsitatea. Eremu lehenetsien artean hauek nabarmenduko dira:



8

 ENPRESENTZAKO EUROPAKO INGURUMEN SARIAK

• Produktuen iraunkortasuna luzatzea: ekodiseinuaren, norberaren produktuaren serbitizazioaren, 
birmanufakturaren edo konponketa berritzailearen bidez.

• Plastikoen eta konpositeen zikloak ixtea: bereziki produktu berriak ekoiztea, dela bigarren mailako 
materialak oinarri hartuta, dela kalitate handiko bigarren mailako materiala lortu ahal izateko 
teknologia berritzaileak aplikatuta.

• Metalen eta aleazioen errendimendua optimizatzea: ingurumen-aztarna txikiagoa izango duten 
metalezko produktuak fabrikatzea; ekoizpen-prozesua optimizatzea, Near Net Shape teknologiak, 
txatar aleatuaren «upcycling»a edo hondakinetan metalezko lermak murrizteko teknologia 
berritzaileak garatuz edo erabiliz.

Kategoria berezi honetako irabazlea lau kategoria nagusietako edozeinetan aritzen diren enpresen 
artean hautatuko da.

3. Parte hartzeko baldintzak 

2015eko Enpresentzako Europako Ingurumen Sarien Euskadiko Atalean parte hartu ahalko dute egoitza 
fi skala Euskadin izan eta beren jarduera nagusia Euskadin garatzen duten enpresek.

Enpresa publikoek1, gobernuz kanpoko erakundeek (GKE), instituzioek eta irabazi-asmorik gabeko 
beste erakunde batzuek enpresa bateko bazkide gisa soilik parte har dezakete Garapen Jasangarrirako 
Nazioarteko Lankidetzaren kategorian. Kasu horretan, enpresak berak aurkeztuko du ofi zialki sarietarako 
hautagaitza.

4. Hautagaitzak aurkeztea 

Hautagaitzak eskari ofi ziala egiteko honako pdf inprimakiak betez aurkeztu beharko dira. 

• 1. KATEGORIA: Kudeaketa 

• 2. KATEGORIA: Produktua edo/eta zerbitzua 

• 3. KATEGORIA: Prozesua 

• 4. KATEGORIA: Enpresen nazioarteko lankidetza 
 

Pdf inprimaki bakoitzak bi atal izango ditu: bata datu orokorrena eta bestea berariazko datuena. 
Inprimakia (atal orokorra + berariazko atala) hautagaitza ebaluatzeko dokumentu nagusia izango 
da; hori dela eta, hautagai diren entitateek proiektuko alderdi garrantzitsu guztiak jaso beharko 
dituzte. Inprimakiko galdera guztiei erantzun behar zaie. Haiei erantzuteko informaziorik eduki ezean, 
testulaukian EZ APLIKATU markatu beharko da.

1  2004/18 Zuzentarauko 1. artikuluari jarraituz, “Zuzenbide publikoko erakundea” da honako baldintza hauek betetzen dituen edozein 
erakundea:
a)  Interes orokorreko beharrak asetzeko bereziki sortutakoa izatea eta ez izatea merkataritza edo industria mailako izaerarik.
b) Nortasun juridikoa izatea. 
c) Haren jarduera nagusiki Estatuak, lurralde-entitateek edo zuzenbide publikoko beste entitate batzuek fi nantzatua izatea, edo haien 

kudeaketa azken horien kontrolpean egotea, edo aipagai dugun entitatearen administrazio-, zuzendaritza- edo zaintza- organoak 
osatzen dituzten kideen erdiak baino gehiago Estatuak, lurralde-entitateek edo zuzenbide publikoko beste entitate batzuek izendatuak 
izatea.
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Bestalde, enpresa batek proiektuak kategoria batean baino gehiagotan aurkeztuz gero, pdf inprimaki 
independenteak erabili beharko ditu.

Bestelako euskarri-dokumentuak gehitu ahalko dira (zifrak, eskemak, bideoak, argazkiak eta abar); 
material hori, ordea, ez da erabakigarria izango hautagaitzen aukeraketan. Halakoak euskarri 
elektronikoan aurkeztu beharko dira, eta mezu elektroniko bakarrean bidaliko dira honako helbide 
honetara: premioseuropeos@ihobe.eus. Mezu elektronikoaren gaian honakoak adieraziko dira: 
enpresaren zenbakia eta proiektua aurkezten dueneko kategoriaren zenbakia (1, 2, 3, 4). Igorritako 
materiala ez zaie itzuliko hautagaiei.

Eskariak aurkezteko epea 2017ko azaroaren 30ean amaituko da, 23:45ean.

Honako hautagaitza hauek ezetsiko dira:

• Pdf inprimaki ofi zialak erabiliz aurkeztu ez direnak eta inprimaki horiek aurkezteko baldintzak 
betetzen ez dituztenak.

• 3. atalean jasotako parte-hartze baldintzak betetzen ez dituzten entitateek aurkeztutakoak.

• Ingurumenaren aurkako jokabideak direla-eta lege prozesuetan sartuta dauden enpresek 
aurkeztutakoak.

• Epez kanpo aurkeztutakoak.

Euskal Autonomia Erkidegokoak diren hautagaitza guztiek parte hartuko dute Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen Lurralde Plangitza eta Etxebizitzako Sailak emango duen sarian; gero, hautagaitza guztiek 
Enpresentzako Europako Ingurumen Sarietan hartuko dute parte, Espainiako Atalaren bitartez.

5. Hautapen-prozesua

Euskadiko prozesua 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangiltza eta etxebizitzako Sailak epaimahai bat izendatuko 
du, ingurumenaren eta enpresen esparruan aitortutako izena duten pertsonalitateek osatua. Epaimahai 
horrek aukeratuko ditu saritutako hautagaitzak. 

Aurkeztutako hautagaitza guztiak aztertuko ditu epaimahai horrek Erabakiak gehiengo soilez 
hartuko dira. Botoetan hainbana gertatuz gero, epaimahaiburuaren kalitatezko botoa nagusituko da. 
Epaimahaiak eskubidea izango du edozein dokumentu gehigarri eskatzeko, aurkeztutako informazioa 
egiaztatze aldera, bai eta hautagai diren enpresekin elkarrizketa bat izateko ere. Halaber, eskubidea 
izango du aurkeztutako hautagaitzetatik edozein kategoriaz aldatzeko, proiektuaren helburuari hobeki 
egokitzen bazaio. 

Epaimahaiaren erabakia isilpekoa izango da, sariak emateko ekitaldira arte. Ekitaldi hori EAEn egingo 
da, 2018ko lehenengo hiletan. 

Hautagaitza guztiek Enpresentzako Europako Ingurumen Sarietan parte hartuko dute, Espainiako 
Atalaren bitartez. 

Estatuko prozesua 

Biodibertsitatea Fundazioak epaimahai bat izendatuko du, ingurumenaren eta enpresen esparruan 
aitortutako izena duten pertsonalitateek osatua. Epaimahai horrek erabakiko du saria nori eman. 
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Epaimahai horrek aurkeztutako hautagaitza guztien aukeraketa egingo du, direla Biodibertsitatea 
Fundazioak aurkeztutakoak, direla sarietako atal autonomikoek aurkeztutakoak. 

Erabakiak gehiengo soilez hartuko dira. Botoetan hainbana gertatuz gero, epaimahaiburuaren 
kalitatezko botoa nagusituko da. Epaimahaiak eskubidea izango du aurkeztutako informazioa 
egiaztatzeko edozein dokumentu gehigarri eskatzeko, bai eta hautagaiekin elkarrizketa bat izateko ere. 
Halaber, eskubidea izango du aurkeztutako hautagaitzetatik edozein kategoriaz aldatzeko, proiektuaren 
helburuari hobeki egokitzen bazaio. 

Epaimahaiaren erabakia isilpekoa izango da, sariak emateko ekitaldira arte. Ekitaldi hori 2018ko 
udaberrian izango da.

Hala eta guztiz ere, saridun gertatu diren enpresek horren berri izango dute, beren proiektuak 
ingelesera itzuli beharko baitituzte beren hautagaitza Europako sariketara aurkezteko, 2018ko lehenengo 
lauhilekoan.

Europako prozesua 

Biodibertsitatea Fundazioak Europako lehiaketara aurkeztuko ditu Espainiako Ataleko kategoria 
bakoitzean saritutako hautagaitzak. Europa mailako epaimahai batek erabakiko du zein diren irabazi 
duten proiektuak, Europar Batasuneko estatu edo hartan sartzeko izangaiak diren herrialde guztietako 
proiektuen artean. Europako sariak emateko ekitaldia 2018ko amaieran egingo da.

Europako sarietan parte hartu ahalko da soilik Biodibertsitatea Fundazioak koordinatzen duen 
Espainiako Atalaren bitartez. Automatikoki ezetsiko dira Enpresentzako Europako Ingurumen Sarietako 
Idazkaritzak zuzenean jasotako hautagaitza guztiak.

6. Baloratzeko irizpideak 

Epaimahaiak, kategoria bakoitzean, mikroenpresek eta enpresa txikiek eta ertainek eta handiek 
aurkeztutako hautagaitzak era independentean baloratuko ditu, ebaluazio-irizpideen arabera:

1. kategoria – Kudeaketa 

Irizpide estrategikoak (gehienez, 55 puntu)
• Integrazioa: ingurumen-alderdiak enpresaren kudeaketan sartzea. Bereziki ingurumen-alderdiak 

enpresarentzat helburu estrategiko bat direnean eta ingurumen-alderdien kudeaketak onura 
ekonomikoak ekarri dituenean baloratuko da (gehienez, 20 puntu).

• Kudeaketa hobetzea: ingurumen- eta gizarte-hobekuntza etengabea, helburu argiekin eta 
funtzionamendua hobetzeko xedeekin. Hartutako neurrien ebaluazioa, enpresaren kudeaketan duten 
eragina frogatu behar da (gehienez, 20 puntu).

• Kontuen berri ematea/lankidetza: talde interesdunei (langileak, hornitzaileak, bezeroak, GKEak eta 
abar) enpresaren ingurumen- eta gizarte-kudeaketaren berri emateko eta parte hartzeko neurriak, 
kontuak ematea eta balio-kate osoan ingurumen- eta gizarte-kudeaketa hobetzeko feedback bat 
izatea ahalbidetuko dutenak (gehienez, 15 puntu).
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Irizpide teknikoak (gehienez, 35 puntu)
• Gardentasuna: aldizka ingurumenari buruz edo jasangarritasunaren memoria bat argitaratzea, 

erakundeak ingurumenean duen zereginari buruzko informazio publikoa izango duena (gehienez, 10 
puntu).

• Sinesgarritasuna: agintari publikoek aitortutako kanpoko ingurumen-egiaztatzaileek ingurumen-
kudeaketa baliozkotzat jotzea. Positibotzat joko da Ekokudeaketa eta Ekoikuskaritzaren Araudiaren 
(EMAS) gisako estandar onartuen bitartez egindako kudeaketa-sistemen egiaztapena (gehienez, 25 
puntu).

Izaera errepikagarria (gehienez, 10 puntu)
• Errepikatzeko ahalmena: jardunbide egokiak eta berrikuntza beste erakunde batzuetan errepikatzeko 

ahalmena. Ezagutza eta esperientzia partekatzea ahalbidetzen duten neurriak baloratuko dira; 
adibidez, profesionalen sareetan, batzar garrantzitsuetan edo argitalpen espezializatuetan parte 
hartzea edo dibulgatzea (gehienez, 10 puntu). 

2. kategoria – Produktua eta/edo zerbitzua

Irizpide estrategikoak (gehienez, 55 puntu)
• Onura ekonomikoak: produktua edo zerbitzua ekonomikoki bideragarria dela frogatu behar da. 

Salmenten errendimenduari buruzko datu frogatuak eta horien proiekzio errealistak aurkez daitezke 
(gehienez, 15 puntu).

 • Ingurumen-onurak: aldi berean funtzionaltasun baliokide edo hobetuak eskainiz, produktuaren 
edo zerbitzuaren bizi-ziklo osoan antzeko aukerek baino ingurumen-onura handiagoa duela 
frogatzen duen analisi argi eta kuantifi katu bat. Produktuak eta/edo zerbitzuak Europar Batasuneko 
ekoetiketatua edo produktu baliokidearen ziurtagiri bat izatea baloratuko da (gehienez, 30 puntu).

• Gizarte-onurak: produktuak edo zerbitzuak ekarritako gizarte-onuren analisia; adibidez, lan-baldintzak 
hobetzea, kontsumitzailearen osasuna edo bizi-kalitatea zaintzea (gehienez, 10 puntu).

Irizpide teknikoak (gehienez, 35 puntu)
• Berrikuntza: produktuak edo zerbitzuak, Europa mailan, ingurumenaren aldetik funtsezko berrikuntza 

bat ekartzea antzeko aukeren aldean, eta, aldi berean, funtzionaltasun baliokide edo hobetuak 
eskaintzea (gehienez, 20 puntu).

• Konpromiso korporatiboa: zuzendaritzak produktu edo zerbitzua garatzeko eta bere marketina egiteko 
konpromiso argia hartzea eta erakundearen estrategia orokorrerako duen garrantzia adieraztea 
(gehienez, 15 puntu).

Izaera errepikagarria (gehienez, 10 puntu)
• Errepikatzeko ahalmena: jardunbide egokiak eta berrikuntza beste erakunde batzuetan errepikatzeko 

ahalmena. Ezagutza eta esperientzia partekatzea ahalbidetzen duten neurriak baloratuko dira; 
adibidez, profesionalen sareetan, batzar garrantzitsuetan edo argitalpen espezializatuetan eta 
abarretan parte hartzea edo dibulgatzea (gehienez, 10 puntu). 

3. kategoria – Prozesua 

Irizpide estrategikoak (gehienez, 55 puntu)
• Ingurumen-onurak: prozesuaren ingurumen-onurek argiak eta kuantifi katzeko modukoak izan behar 

dute; adibidez, ekoefi zientziako adierazleen bidez (gehienez, 30 puntu).
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• Gizarte-onurak: prozesuak gizarte-onurak eragin beharko ditu, neutralak edo positiboak; adibidez, 
enplegu-aukerak eta lan-baldintzak hobetzea edo tokiko komunitateetan eragitea (gehienez, 10 
puntu).

• Onura ekonomikoak: dprozesu berriaren bideragarritasun ekonomikoa frogatu beharko da; adibidez, 
kapitalari eta produkzio-gastuei dagozkienak (gehienez, 15 puntu).

Irizpide teknikoak (gehienez, 35 puntu)
• Berrikuntza: prozesuak produkzio ekoefi zienteago bat eragingo duten osagai berritzaileak izan 

behar ditu; adibidez, baliabideak erabiltzean efi zientzia handitzea edo ingurumen-eragina murriztea 
(gehienez, 20 puntu).

• Konpromiso korporatiboa: zuzendaritzak prozesu berria edo teknika berria hartzeko konpromiso argia 
izatea, eta horrek enpresaren eragiketa guztietan duen garrantzia adieraztea (gehienez, 15 puntu).

Izaera errepikagarria (gehienez, 10 puntu)
• Errepikatzeko ahalmena: jardunbide egokiak eta berrikuntza beste erakunde batzuetan errepikatzeko 

ahalmena. Ezagutza eta esperientzia partekatzea ahalbidetzen duten neurriak baloratuko dira; 
adibidez, profesionalen sareetan, batzar garrantzitsuetan edo argitalpen espezializatuetan eta 
abarretan parte hartzea edo dibulgatzea (gehienez, 10 puntu). 

4. kategoria – Enpresen nazioarteko lankidetza 

Irizpide estrategikoak (gehienez, 55 puntu)
• Garapen jasangarrirako helburuak: negozio harremanean eta partekatutako helburuen azalpen argian 

oinarritu behar da lankidetza, eta garapen jasangarriari zer-nolako ekarpena egitea espero den 
frogatu behar da (gehienez, 25 puntu).

• Onura jasangarriak: elkartzeak abantaila nabarmenak eta iraunkorrak izan behar ditu, eta horiek 
bat egin behar dute garapen jasangarriaren printzipioekin; adibidez, baliabideen kontsumoa 
gutxitzearekin, lan-baldintzak hobetzearekin eta pobrezia murriztearekin (gehienez, 30 puntu).

Irizpide teknikoak (gehienez, 35 puntu)
• Baliabideen plangintza eta esleipena: proiektuak erabat planifi katuta egon beharko du, eta nahikoa 

giza baliabide eta fi nantza-baliabide izan, helburuak modu eraginkorrean bete ahal izateko (gehienez, 
10 puntu).

• Sinergia: elkartzearen ondorioz, onurak modu eraginkorrago eta efi zienteagoan lortu behar dira; 
adibidez, ahaleginak bikoiztea saihestuz, esperientziak partekatuz edo aldeen arteko konfi antza 
handituz (gehienez, 15 puntu).

• Ekitatea: onurak modu zuzenean banatu behar dira parte hartzen duten alderdi guztien artean, eta 
elkarteak modu bidezko eta gardenean funtzionatu behar du inplikatutako kide guztientzat (gehienez, 
10 puntu).

Izaera errepikagarria (gehienez, 10 puntu)
• Errepikatzeko ahalmena: jardunbide egokiak eta berrikuntza beste erakunde batzuetan errepikatzeko 

ahalmena. Ezagutza eta esperientzia partekatzea ahalbidetzen duten neurriak baloratuko dira; 
adibidez, profesionalen sareetan, batzar garrantzitsuetan edo argitalpen espezializatuetan eta 
abarretan parte hartzea edo dibulgatzea (gehienez, 10 puntu). 
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Kategoria berezia – Enpresa eta Biodibertsitatea2 

Irizpide estrategikoak (gehienez, 55 puntu)
• Garrantzia eta eragina: proiektuak ekosistema, habitata eta espeziea zaintzen egingo duen ekarpena 

eta/edo biodibertsitatean presioak eta inpaktuak murrizten egingo duen ekarpenaren garrantzia. 
Proiektuaren handitasuna eta garrantzia baloratuko da (lurralde-eskala; ekosistementzako, 
habitatentzako eta/edo espezieentzako adierazgarritasuna; kapital naturalaren hobekuntza eta abar) 
(gehienez, 30 puntu).

• Jasangarritasuna: proiektuaren jasangarritasuna enpresari dakarkion balio erantsiagatik, fi nantza-
errentagarritasunagatik edo enpresarentzat gai estrategiko bat izateagatik froga daiteke, besteak 
beste (gehienez, 25 puntu).

Irizpide teknikoak (gehienez, 35 puntu)
• Biodibertsitatean duen eragina neurtzea: proiektuak biodibertsitatean duen eragin positiboaren 

informazio kontrastatua eta neurgarria du. Gainera, biodibertsitatearekin lotutako irizpideak dituzten 
biodibertsitateko eta erosketa-politiketako ziurtapenak baloratuko dira (gehienez, 15 puntu).

• Kontuak ematea/lankidetza: talde interesdunei (langileak, hornitzaileak, bezeroak, GKEak eta 
abar) enpresak biodibertsitatea zaintzeari eta/edo haren erabilera jasangarria egiteari egindako 
ekarpenaren berri emateko eta murgilarazteko neurriak (gehienez, 20 puntu).

Izaera errepikagarria (gehienez, 10 puntu)
• Errepikatzeko ahalmena: jardunbide egokiak eta berrikuntza beste erakunde batzuetan errepikatzeko 

ahalmena. Ezagutza eta esperientzia partekatzea ahalbidetzen duten neurriak baloratuko dira; 
adibidez, profesionalen sareetan, batzar garrantzitsuetan edo argitalpen espezializatuetan eta 
abarretan parte hartzea edo dibulgatzea (gehienez, 10 puntu). 

Euskadiko kategoria berezia– Ekonomia Zirkularra

Kategoria berezi horretan lau kategoria nagusietako batera aurkeztutako proposamenen, eta 
gainera RIS 3an txertatutako fabrikazio aurreratuaren estrategiako sektore lehenetsietako batean 
eragiten dutenen (mugikortasuna –automobilgintza, aeronautika, trenbidea, itsasoa–, energia –
berriztagarriak, ekipamenduak–, eta ekipamendu elektrikoak –makineria, ekipamendu osagarriak–) 
artean hautatutako da.

• Kontuak ematea/lankidetza: hornitzaileak eta bezeroak konponbide zirkularrean integratzea 
baloratuko da, dela balio-kate berekoak dela beste sektore batzuetakoak.

• Ingurumen-onurak: adibidez, produktuaren iraunkortasuna luzatuz, birmanufakturaren edo 
konponketa berritzailearen bidez edo serbitizazioaren bidez materialen balioa handitzea baloratuko 
da; ekoberrikuntza plastikoetan eta konpositeetan, bereziki ingurumen-aztarna txikia duten 
produktu berriak fabrikatuz, edo bigarren mailako materialekin lotuak; metalen eta aleazioen 
kontsumo-errendimendua hobetuz, Near Net Shape teknologiak, txatar aleatuaren «upcycling»a edo 
hondakinetan metalezko lermak murrizteko teknologia berritzaileak erabiliz.

• Gizarte-onurak: konponbide zirkularrarekin lotuta, enplegua sortzea baloratuko da, bai lanpostu 
zuzenak bai zeharkakoak.

• Onura ekonomikoak: negozio zirkularren lerro berrien urteko fakturazioa baloratuko da, edo hala 
badagokio, materialen kontsumoa murrizteagatik lortutako urteko aurrezpena, eta prozesu berriaren 
bideragarritasun ekonomikoa; adibidez, kapitalari eta produkzio-gastuei dagozkienak.

2  Kategoria honetako irabazlea lau kategoria nagusietako edozeinetan aritzen diren enpresen artean hautatuko da.
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• Berrikuntza: skonponbide zirkularraren izaera berritzailea baloratuko da, modu argian adieraziz 
nazioarteko merkatuetan desberdintzea ahalbidetzen duen, enpresak zer gaitasun teknologiko eta 
jakintza garatu dituen eta mundu mailako ezagutza-agenteekin izandako lankidetza.

Era berean, RIS 3an txertatutako fabrikazio aurreratuaren estrategiako sektore lehenetsietan 
(mugikortasuna –automobilgintza, aeronautika, trenbidea, itsasoa–, energia –berriztagarriak, 
ekipamenduak–, eta ekipamendu elektrikoak –makineria, ekipamendu osagarriak–) ekarpena egiten 
duten ekimenak baloratuko dira.

7. Konfi dentzialtasuna 
Sariketa-prozesu guztian zehar aurkeztutako hautagaitza guztien ahal den eta konfi dentzialtasun 
handiena bermatuko da. Epaimahaiko kide guztiek eta sarietan parte hartutako gainerako kideek konfi - 
dentzialtasun-aitorpen bat sinatuko dute, non idatziz konpromisoa hartuko baitute haiei buruzko inongo 
informaziorik ez emateko. Parte-hartzaileak kontrakorik adierazi ezean, arau hauek aplikatuko dira. 

8. Oinarriak onartzea 
Enpresentzako Europako Ingurumen Sarien Euskadiko Ataleko 2015eko edizioan parte hartzeak berarekin 
dakar oinarri hauek ezagutzea eta haiekin ados egotea. Oinarriak interpretatzea, berriz, Epaimahaiari 
dagokio, eta haiek guztiz onartu beharko dira. 

9. Datuak babesteko politika 
Enpresentzako Europako Ingurumen Sarien Euskadiko Ataleko 2015eko edizioan parte hartzearekin, 
izangaiek onartzen dute Ihobe S.A.ko langileek haien datuak erabiliko dituztela soilik oinarri hauetan 
ezarritakoaren eraginetarako. 

Emandako datuak Ihobe S.A. - Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoaren (Ihobe) titulartasunekoa 
den fi txategi batean sartuko dira. Fitxategi hori behar den bezala jakinarazi zaio Datuen Babeserako 
Espainiar Agentziari, eta legeak ezartzen dituen segurtasun neurri guztiak ditu baimenik gabeko 
aldaketa, galera edo sarbidea saihesteko eta datu horien konfi dentzialtasuna bermatzeko.

Emandako datuak legeak baimentzen dituen kasuetan soilik komunikatuko zaizkie hirugarrenei, edo 
hori beharrezkoa denean zeuk egiten diguzun eskariari erantzuteko edo eskatzen dizkiguzun zerbitzuak 
betetzeko. 

Edonola ere, bere sozietate-helburuaren berezko jardueren baitan, eta ingurumen-jasangarritasunaren 
kultura Euskal Autonomia Erkidegoan sustatzeko aginduta dituen betekizunak betetzean, baimena 
ematen du Ihobek bere datuak tratatu eta komunikatu ditzan, inkestak, segmentazioak, azterlan 
estatistikoak eta ingurumen-ohiturei buruzkoak egiteko, eta, orokorrean, ingurumenjasangarritasunaren 
alorreko kontzientziazio-politikak bultzatzera eta hedatzera zuzendutako jarduerak garatzeko, beste 
erakunde publiko eta pribatu batzuekin batera.

10. Publizitatea 
Sarietan parte hartzen dutenei zabalkundea eman ahal izango zaie Ihobe sozietate publikoaren eta 
Biodibertsitatea Fundazioaren ohiko komunikazio-kanal eta euskarrietan (webguneak, esku-orriak, 
prentsan zabalkundea ematea eta abar), bai eta bestelako informazio-bideetan ere.
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11. Laguntza teknikoa 
Enpresentzako Europako Ingurumen Sarien Euskadiko Ataleko 2017/2018ko edizioari buruzko 
zalantza guztiak idatziz jakinaraziko dira, posta elektronikoz, honako helbide elektronikoa erabiliz: 
premioseuropeos@ihobe.eus.

Informazio eta dokumentu ofzial guztiak Ihobe sozietate publikoaren webgunean eskuratu ahalko dira: 
www.ihobe.eus Europako Batzordearen Honakoa da Enpresentzako Europako Ingurumen Sarietarako 
webgune ofi ziala: http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html.
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