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LABURP ENA

2017/2018 edizioa 

Enpresentzako Europako Ingurumen 
Sariek haien negozioaren 
bideragarritasun ekonomikoa eta 
ingurumenaren babesa arrakastaz 
uztartzen dituzten enpresak saritzen 
dituzte. Eta kudeaketan, prozesuetan, 
eskaintzen dituzten produktuetan edo 
zerbitzuetan eta enpresa-lankidetzan 
ekoberrikuntzak sartuz edo negozioa eta 
biodibertsitatea uztartuz egiten dute. 

2017-2018 edizioa kategoria hauen 
inguruan antolatuta dago: kudeaketa, 
produktua eta/edo zerbitzua, prozesua, 
nazioarteko enpresa-lankidetza.

gero, hautagaitza guztiak aurkeztu 
ahal izango dira «Enpresa eta 
Biodibertsitatea»  kategoria berezira eta, 
Euskadiko enpresen kasuan, «Ekonomia 
zirkularra»  kategoria berezira; irabazle 
bakarra lehenengo lau kategorietako 
edozeinetara aurkezten diren enpresen 
artean aukeratuko da. 

Parte hartzeko betekizunak  

Eskatzaileak legearen arabera osatuta 
dauden eta dagokien erregistroan behar 
bezala erregistratuta dauden enpresa 
pribatuak izango dira, nortasun juridikoa 

Autonomia Erkidegoan dutenak eta 
beren jarduera nagusia han garatzen 
dutenak. 

Enpresa publikoek 1, gobernuz kanpoko 
erakundeek (GKE), instituzioek eta 
irabazi-asmorik gabeko erakundeek 
enpresa baten bazkide gisa soilik parte 
har dezakete Garapen Jasangarrirako 
Nazioarteko Lankidetzaren kategorian. 
Kasu horretan, enpresa izango da 

aurkeztuko duena.

Eskabideak aurkezteko epea oinarri 
hauek argitaratu eta hurrengo egunean 
hasiko da, eta 2017ko azaroaren 30eko 
23:45ean amaituko da .

1 
webgune honetan: www. ihobe.eus.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Sailak, Ihobe SA Ingurumena 
Kudeatzeko Sozietate Publikoaren 
bitartez, Euskadiko Atala 
koordinatzen du.
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Euskadiko prozesua

Euskal Autonomia Erkidegoko 
hautagaitza guztiek parte hartuko dute 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza Sailak aditzera 
emango duen sarian. Gero, hautagaitza 
guztiek Europako Sarietan parte hartuko 
dute, Espainiako Atalaren bidez. 

2001az geroztik, Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Sailaren Ihobe Ingurumen 
Jarduketarako Sozietate Publikoa da 
Enpresentzako Europako Ingurumen 
Sarien Euskadiko Atalaz arduratzen den 
instituzioa. 

Ihobek laguntza eskainiko die beren 
hautagaitza Sarietara aurkeztu nahi 
duten euskal enpresei. Eskaerak 
idatziz aurkeztu beharko dira 
helbide elektroniko honen bidez: 
premioseuropeos@ihobe.eus.

Estatuko prozesua

2013az geroztik, Biodiversidad Fundazioa 
da Enpresentzako Europako Ingurumen 
Sarien Espainiako Atalaren arduraduna. 
Interesatuta dauden Espainiako 
erakundeek Biodiversidad Fundazioari 
zuzendu beharko dizkiote beren 
hautagaitzak; fundazio hori Espainiako 
Atala koordinatzeaz arduratuko da, eta 
Espainiako Atalaren kategoria bakoitzean 
saritutako hautagaitzak aurkeztuko ditu 
Europako sarietara.

Europako prozesua  

2013az geroztik, Biodiversidad 
Fundazioak Espainiako Atalaren 
kategoria bakoitzean saritutako 
hautagaitzak aurkeztuko ditu Europako 
sarietara. Saritutako hautagaiek 
ingelesera itzuli beharko dituzte beren 
hautagaitzak Europako deialdian 
aurkeztu baino lehen, adierazitako 
epearen barruan eta moduan. 
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Deialdi honetan lau kategoria 
nagusitarako eta bi kategoria 
berezitarako proposamenak onartuko 
dira lehiaketara, honako irizpen hauekin:

Kudeaketa  

Sari hau jaso dezaketen enpresak honako 
hauek dira: bai ikuspegi estrategiko 
zabala eta bai garapen jasangarriari 
egiten dioten ekarpena etengabe 
hobetzen laguntzen dieten kudeaketa-
sistemak eta tresna berritzaileak dituzten 
enpresak (edo enpresa-taldeak).
 
Jasangarritasunaren ingurumen-
alderdiek argi eta garbi txertatuta 
egon beharko dute enpresaren zeregin 
orokorrean eta politika guztietan. 
Erakundearen jardueren ingurumen-
inpaktua murrizteko helburu garbiak 
egon beharko dira, baita horren 
errendimendua kontrolatzeko eta hari 
buruz informatzeko helmugak eta 
adierazleak ere. 

Enpresak jakitera eman beharko du 
kanpora bere ingurumen-kudeaketari 
buruzko informazioa, jasangarritasun-
memoriak argitaratuz, esaterako, baita 
barnera ere, langileak kudeaketan 
inplikatuz. 

Enpresak bere sektorean 
jasangarritasunean lehena dela eta 
beste erakunde batzuentzako eredu dela 
erakutsi ahal izan beharko du. 

Ingurumen-kudeaketarako sistemaren 
sinesgarritasuna eta � dagarritasuna 
behar bezala bermatuta egongo 
dira kanpoko ingurumen-auditore 
independenteen bitartez. Egiaztatutako 
ekintzen artean, enpresak etengabeko 
ingurumen-hobekuntzarako hartutako 
neurriak eta horretarako informazio 
publikoa sartu beharko dira. 

Kudeaketa-sistemen egiaztapena 
Ekokudeaketa eta Ekoikuskaritzaren 
Araudiaren (EMAS) gisako aitortutako 
estandarren bitartez egingo da; hura da, 
hain zuzen ere, jasangarritasunean buru 
izatea lortzeko aukeretako bat. 

Enpresek erronka batzuei edo beste 
batzuei helduko diete, zer tamaina 
duten. Horregatik, kategoria honetan bi 
sari emango dira, enpresaren tamainaren 
arabera: 

• Sari bat enpresa mikro eta txikientzat. 

• Sari bat enpresa ertain eta 
handientzat. 

Enpresa bat zein motari dagokion 
mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainei 
buruzko Batzordearen 2003/361/EB 
Gomendioko Eranskineko 2. artikuluaren 
arabera erabakiko da, taula honetan 
laburbiltzen den bezala:

Kategoriak
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 Produktua eta/edo 
zerbitzua

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

Produktu eta/edo zerbitzu hori berria 
izan daiteke, baita lehendik dagoen 
beste baten aldaketa edo aplikazio 
berritzaile bat ere, betiere ekoizpen- 
eta kontsumo-eredu jasangarriagoak 
sustatzeko, edo ekonomia zirkularrari, 
eta/edo ondasun naturala 
babesteari edo jasangarritasunez 
erabiltzeari laguntzeko helburuarekin. 
Kontsumitzaileen beharrak ase beharko 
ditu, eta, aldi berean, baliabide naturalak 
eraginkortasun handiagoz erabili eta/
edo material toxiko gutxiago erabili, eta 
hondakin eta kutsatzaile gutxiago sortu 
bizi-zikloan zehar.

Produktuak edo zerbitzuak ekonomikoki 
bideragarria izan beharko du, eta berau 
ekoitzi eta kontsumitzeak gizartearen 
bidezko aurrerapenari lagundu beharko 
dio.

Aurkeztutako produktuek eta/edo 
zerbitzuek bere sektoreko abangoardian 
egon beharko dute, eta beste enpresa 
batzuen eredu izan. Produktuak eta/
edo zerbitzuak Europar Batasuneko 
ekoetiketa edo produktu-ziurtagiri 
baliokide bat izatea baloratuko da.
 

Prozesua 

Kategoria honetan ekoizpen-prozesuetan 
eta -metodoetan aplikatuko den 
teknologia berri baten garapena eta/
edo ezarpena sarituko dira, baldin eta 
ingurumena babesten laguntzen badute 
eta garapen jasangarria errazten badute. 

Ekoizpen-teknologia horrek guztiz berria 
den prozesu edo teknika bat eragin 
dezake, baita lehendik dagoenaren 
aplikazio berritzaile bat ere. Edonola 
ere, teknologiak ekarpen positiboa egin 
beharko dio ingurumenari,eta, idealki, 
alderdi ekonomiko eta sozialari ere bai. 

Espero denez, prozesu horrek 
baliabideen eraginkortasuna handitu 
eta/edo ingurumen-inpaktuak 

Enpresaren 
tamaina Langileak Fakturazioa edo Balantzea 

guztira KATEGORIA 

Handia > 250 > € 50 m > € 43 m Ertainak 
eta handiak

Ertaina < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m Ertainak 
eta handiak

Txikia < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m Mikroak 
eta txikiak 

Mikroak < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m Mikroak 
eta txikiak 
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murriztuko ditu bizi-ziklo osoan 
zehar; horretarako, materialen eta 
energiaren erabilera murriztuko da, 
baliabide ez-berriztagarriak erabiltzetik 
berriztagarriak erabiltzera pasako da, ez 
da substantzia kaltegarririk erabiliko eta 
isuri eta hondakinak murriztuko dira.

Nazioarteko 
enpresa-lankidetza 

Kategoria honetan sarituko den 
proiektua ingurumen-babesari eta 
garapen jasangarriari lagunduko dien 
nazioarteko enpresa-lankidetzako 
proiektu bat izango da. Tartean egon 
beharko dute, gutxienez, Espainiako 
enpresa batek eta suspertzen ari den 
edo garapen bidean dagoen herrialderen 
bateko beste erakunde batek (sektore 
publiko edo pribatukoa), GKE batek edo 
sektore akademikoko erakunde batek. 

Lankidetzak zuzentasun, gardentasun 
eta elkarrentzako onuraren printzipioen 
gainean ezarritako enpresa-harreman 
batean oinarritu behar du, garapen 
jasangarriari modu esanguratsuan 
lagunduko diona, produktu, zerbitzu, 
prozesu edo kudeaketa-sistema bati 
dagokion berrikuntza transferitzean edo 
konpartitzean. 

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 
Moneta Funtsak 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 babesten 
eta kontserbatzen eta/edo ekosistema 
naturalarekiko inpaktuak eta presioak 
txikitzen zer-nola lagun dezaketen 
erakutsi beharko dute.
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 Euskadiko kategoria 
berezia – Ekonomia 
zirkularra 

Kategoria berezi hau Enpresentzako 
Europako Ingurumen Sarien 2017-2018 
edizioko 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 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:

• 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-
prozesuan optimizatzea Near Net 
Shape teknologiak, txatar aleatuaren 
«upcycling»a edo hondakinetan 
metalezko lermak murrizteko 
teknologia berritzaileak garatuz edo 
erabiliz.
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Aurreko edizioetan saritutako EAEko enpresak  

2001etik euskal enpresen 120 hautagaitza 
baino gehiago, 20 edizioko, aurkeztu 
dira Europako Ingurumen Sarietara, 
hau da, Espainiar Atalean aurkeztutako 
hautagaitza guztien % 20 baino gehiago.

Euskadiko Ataleko hautagaitzen % 30ek 
jaso dute sari edo accesit bat. Halaber, 
euskal hautagaitzek Espainiako Atalean 
emandako sarien (eta accesiten) % 20 
baino gehiago eskuratu dituzte. 

Saritutako euskal enpresak2 Euskadiko 
Atala

Espainiako 
Atala

Europako 
Atala

Elikagaiak eta ontziak  

Eroski Koop. E. £££ ££
Ramondín Cápsulas SA £
Tuboplast Hispania SA £ £
Udapa Koop. E. ££ £
Vidrala SA £
Eraikuntza eta habitata

Coverclim SA £
Guardian LLodio Uno SL £
Lemona Industrial SA ££ ££
Yor SA £
Energia eta berriztagarriak

Compañía de Logística de Hidrocarburos CLH SA £
Consultora Lumínica SA

Iberdrola SA ££
Gamesa Corporación Tecnológica SA £ £
Sener, Ingeniería y Sistemas SA £ £ £

2 Sarituak: saria eta akzesita.
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Saritutako euskal enpresak2 Euskadiko 
Atala

Espainiako 
Atala

Europako 
Atala

Makineria eta ekipo elektrikoak

Daisalux SA £ £
Energía Portátil SA £
Fagor Electrodomesticos Koop. E. £ £
Incoesa Trafodis SA £ £
Ingeteam SA ££
Ona Electroerosión SA

Orkli Koop. E. £ £
Rotártica SA £ £
Shuton SA £ £
Mugikortasuna, automobilgintza eta aeronautika

Energy Revival SL ££ £
Fuchosa SA £
Ikankronitek SA £
ITP SA £ £
Irizar £ £
Metro Bilbao SA £ £
Kimika

A&B Laboratorios de Biotecnología SA ££ ££
DTS Oabe SL £ £ £
Grupo Iberpapel £
Iberia Ashland Chemical SA £
Birziklatzea

AFESA SA £
Emaus Taldea Gizarte Fundazioa ££



11

EUSKADIKO ATALA 2017/2018

L A B U R P E N A

Saritutako euskal enpresak2 Euskadiko 
Atala

Espainiako 
Atala

Europako 
Atala

Zerbitzuak

Somorrostro heziketa-zentroa £ £

Cadagua SA £

Cimas Innovación y Medioambiente SLL £

Calasanz-Eskolapioak Ikastetxea £ £

Galdakao-Usansoloko Ospitalea £ £

Zumarragako Ospitalea £

Osakidetza - Gipuzkoako Ekialdeko Eskualdea £

Siderurgia, Galdaketa eta Metalaren Transformazioa

Arcelor Mittal Sestao SL £ £ £

Fundiciones del Estanda SA £ £

Metalúrgica Santa Engracia SA £ £
Sidenor £ £
Vicinay Cadenas SA £

£ Kudeaketa  

£ Produktua

£ Prozesua

£ Nazioarteko lankidetza

£ Beste kategoria batzuk; komunikazioa, biodibertsitatea 

Informazio gehiago behar izanez bero, kontsultatu oinarriak helbide elektroniko 
honetan: www.ihobe.eus



Enpresentzako Europako Ingurumen Sariak 
Euskadiko Atala 2017/2018  

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA:

Ihobe Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa 
Urkixo zumarkalea, 36, 6. solairua • 48011 Bilbo
Tel.: +900 15 08 64 
Faxa: + 34 944 235 900
Helbide elektronikoa: premioseuropeos@ihobe.eus
Webgunea: www.ihobe.eus

Informazio eta dokumentu o� zial guztiak www.ihobe.eus 
web-orrian lor daitezke. Orri horretan aurreko deialdiei eta 
aurreko edizioetan saritutako proiektuei buruzko informazioa 
ere eskura daiteke.

Sarion Europa mailako web-orri o� ziala honako hau da: 
http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html 
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