
Dekretu-proiektua. Honen bidez, Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzira 

(ES2110007) Kontserbazio Bereziko Eremu eta Añanako Diapiroa Biotopo 

Babestu izendatzen dira.

Gobernu Kontseiluak 1997ko abenduaren 23an, 2000ko azaroaren 28an eta 2003ko ekainaren 10ean 

egindako bilkuretan hartutako Erabakien bidez, Hegazt ientzako Babes Bereziko sei Eremu 

(Hegazt ientzako BBE) izendatu ziren, eta 52 gune proposatu ziren Batasunaren Garrantzizko Leku (BGL) 

izateko. Proposamena Europako Batzordera eraman zen, eta han ontzat  eman zuten Batasunaren 

Garrantzizko Lekuen Zerrenda (BGL), 2004/ 813/ EE eta 2006/ 613/ EE Erabakien bidez. Erabakiok 

At lant ikoko eta M editerraneoko eskualde biogeografikoei dagozkie, hurrenez hurren, eta hortxe 

kokatzen da gure autonomia-erkidegoa. Horien artean, Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzira (ES2110007) 

dago, M editerraneoko eskualde biogeografikoan.

Habitat  Naturalak eta Basoko Fauna eta Flora zaintzeari buruzkoa den Europako Kontseiluaren 1992ko 

maiatzaren 21eko 92/ 43/ EEE Zuzentarauaren 4. art ikuluak eta Natura-ondareari eta Biodibertsitateari 

buruzko abenduaren 13ko 42/ 2007 Legearen 44. eta 45. art ikuluek ezarritakoari jarraiki, autonomia-

erkidegoek, jendaurrean jarri ondoren, beren lurralde-eremuko BGL guzt iak Kontserbazio Bereziko 

Eremu (KBE) izendatu eta eremuok behar bezala kontserbatzeko neurri egokiak ezarri beharko dituzte, 

kontuan hartuta lekuan lekuko habitat  naturalaren eta espezieen berezitasunen araberako eskakizun 

ekologikoak. Kontserbazio-neurri horiek izango dira, batet ik, kudeaketako planak eta baliabideak, eta, 

bestet ik, erregelamenduzko neurriak, administ rat iboak edo kontratuzkoak.

Era berean, orain izendatzen den  Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzira KBEa Añanako Diapiroaren 

eremuaren barruan dago. Diapiro horretarako, Baliabide Naturalak Antolatzeko Plana landu eta 

onartzeko prozedurari hasiera eman zitzaion, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuaren 

2004ko otsailaren 24ko Aginduaren bidez. 

Añanako Diapiroa eremuak naturagune babestua izateko 10. art ikuluko baldintzak betetzen ditu, 

Biotopo Babestuaren figura gisa, apirilaren 15eko 1/ 2014 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako 

Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren (NKLTB) 15. 

art ikuluarekin bat . Eremu horretan, paisaiak, ekosistemak, interes geologikoa duten inguruak, 

formazio geomorfologikoak eta interes biologikoa duten elementuak daude.  Horiek nabarmen 

bereziak, bitxiak, izugarri ederrak eta interes zient ifiko nabarmenekoak dira.  Gainera, EAEn oso 

mehatxatuta dauden landare-komunitate bitxiak daude; horiek barrualdeko habitat  halofiloei eta 

zohikaztegiei daude lotuta. Horien lagin batzuk oso ondo kontserbatuta daude, eta EAEn, oro har, 

mehatxatuta dauden flora-espezieak barne hartzen dituzte. Era berean, kultura-ondareak ere baditu, 

adibidez, Añanako Gatz Harana. Horrek ezaugarri paregabeak ditu, EAEn zein Europan. 

(NKLTB) 20. art ikuluan ezartzen dena ikusirik, dekretu honetan izendatzen den biotopo babesturako 

ezin da legez eskatu Baliabide Naturalak Antolatzeko Plan bat  ezartzea; izan ere, ez ditu baldintzak 

betetzen barne hartua izateko oinarrizko araudiak Natura Erreserba gisa t ipifikatzen duen eta 

NKLTBaren 20. art ikuluan jasota datorren kategorian (I. kategoria, 1997ko Natura Babesteko 

Nazioarteko Batasuna-UICNren Batzar Orokorrean proposatua) eta eskatzeko Baliabide Naturalak 

Antolatzeko Plan bat  onartzea bertan. Eremu horretan, beharrezko kontserbazio-helburuak lortzea ez 

ezik, kudeaketa arina ere nagusi izan behar dira. Horiek Dekretu honen edukian aurreikusitako 

araubide baten bidez lortzen dira, eta ez da beharrezkotzat  jotzen Baliabide Naturalak Antolatzeko 

Plana ezartzea. Beraz, NKLTBaren 22. art ikuluko araubideari heltzen zaio, hau da, paisaia babestua 

izanez gero, helburua paisaia babestea da, eta horretara zuzentzen dira neurriak. Horregat ik, egokia da 

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuaren 2004ko otsailaren 24ko Aginduak hasitako 

prozeduran atzera egitea. Agindu horren bidez, Añanako Diapirorako Baliabide Naturalak Antolatzeko 

Plana landu eta onartzeko prozedurari hasiera eman zitzaion (apirilaren 6ko EHAA, 66. zk.). Horrela, 



indarrik gabe uzten da EAEko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren 9.1 art ikuluak 

ezartzen duen prebentzio-araubidea. 

Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzira KBEan, gutxienez, Habitaten Zuzentarauaren Eranskinean jasota 

dauden Batasunaren intereseko 11 habitat  mota daude; horietat ik, 4 lehentasunezkoak dira.  

Eremuan, gutxienez, Habitaten Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan jasotako 2 fauna-espezie daude.  

Gainera, azpimarratzekoa da, gutxienez, basa-hegazt iak kontserbatzeari buruzko 2009/ 147/ EE 

Zuzentarauaren (Hegazt ien Zuzentaraua) I. eranskinean jasotako 12 hegazt i-espezie ez ezik, ohiko 

hegazt i migratzaile asko ere badaudela.   Horretaz gain, Espezie M ehatxatuen EAEko Zerrendari 

dagokionez, gutxienez, galzoriko 2 flora-espezie daude; horietat ik, 2 kalteberak eta 3 bakanak dira.

Añanako Diapiroa Biotopo Babestuari dagokionez, eremu horretan azaleratzen den Keuper-aren 

diapiroaren egitura geologiko bitxiaren azalerako t ranslazioari dagokio. Ikuspuntu hidrogeologikot ik, 

akuifero konplexua da, eta portaera hidrogeologiko ezberdina eta elkarren artean harremana duten 

materialen nahastea du. Bertan, fluxu hipergaziak honako hauekin batera exist itzen dira: gatz gutxiago 

dutenak; edo, abiadura, sakonera eta igaroaldi ezberdinekoak. Sistema horretan, edozein eraginik 

izanez gero, gainazaleko erauzketa-jarduerak barne, guzt iz posiblea litzateke bertako iturburuetako 

eraginek, gesal-ust iapenek sortzen dituztenak bezalakoek, urteak behar izatea atzeman ahal izateko; 

baina atzemanda ere,  atzeraezinak lirateke, batez ere, emariari dagokionez. Kalteak atzemanez gero, 

ezin izango lirateke inola ere arindu, ezin izango baita leheneratu iturburuak eta Arreoko aintzira 

eraentzen duten fluxu-eskema.

Biotopo Babestuaren beste balio nabarmen batzuk Añanako Gatz Haranean daude; hezegune horrek 

garrantzi handia du ekologia, kultura, paisaia eta historiaren aldet ik. Bertako larrainetan, gatz-ust iapen 

t radizionala egiten da; eta oso bitxiak diren ornogabe eta flora halofiloak daude, bertan. Biotopo 

Babestuan, Batasunaren intereseko 14 habitat  daude. Hezeguneei lotutako habitatez gain, 

mediterraneoko albitz-belardiak eta sast rakak, eta kerzinea-basoak ere badira azpimarratzekoak, baita 

lotutako flora eta fauna ere. Gainera, nabarmena da katalogatutako flora eta fauna, batez ere, espezie 

halofiloak eta tapetu mikrobianoak.

Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzirak eta Añanako Gatz Haranak duten berezitasun honi esker, 

Nazioarteko Garrantziko Hezegunetzat  jo dira (3ES042 kodea), Ramsar-eko Hitzarmenari jarraiki 

(Natura Babesteko Zuzendaritza Nagusiaren 2002ko urriaren 17ko Ebazpena), eta  Euskal Autonomia 

Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planak jasotako Hezegune Babestuen Inbentarioan sartu 

dira. Era berean, otsailaren 28ko 129/ 2014 Errege Dekretuak onartutako Ebroko Demarkazio 

Hidrografikoaren Plan Hidrologikoko Eremu Babestuen Erregist roan jasota daude. Gainera, Añanako 

Diapiroaren mugen barruan, Geologia interesdun EAEko Lekuen Inbentarioan jasotako interes 

geologikoa duten lau leku daude, hala nola Caicedo-Yusoko Aintzira, Añanako Diapiroa, Añanako 

gatzagetako larrainak eta Pauleko igeltsu-meatzeak.

Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzira KBEa bat  dator Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzira BGL izendatutako 

azalerarekin, baina are gehiago zabaldu da, batez ere t itulartasun publikoko lurzat ien multzo bat  

gehituta. Lurzat i horiek interes handiko landaredi naturalaren aldeak dituzte (lezkadiak, zohikaztegiak 

eta albitz-belardiak), Aintziraren Errekaren uretan gora. Horietako batzuk Batasunaren intereseko eta 

lehentasunezko habitatak dira. Horretaz gain, KBEan eskalaren eta katast roaren egokitzapena egin da. 

Guzt iz eraginkorra izateko, KBEa zabaltzeak Europako Batzordearen Erabaki bidezko aldez aurret iko 

balidazioa eskatzen du; beraz, eremuaren mugaketaren kartografiak eremu hori mugatzeko bi lerroak 

jasotzen ditu. Horrela, mugaketa berriaren eraginkortasuna eta zabaldutako eremua kontserbatzeko 

neurrien ezarpena Dekretu honen Azken Xedapenetat ik Bigarrenean  jasotako baldintzapean daude.

Bestalde, Añanako Diapiroa Biotopo Babestua bat  dator 2004ko otsailaren 24ko Aginduak mugatutako 

azalerarekin, baina eskalaren egokitzapen batzuk egin dira, Diapiroaren mugak egungo katast roa eta 

lurraldearen elementuak eta erabilerak kontuan hartuta. Era berean, Biotopo Babestuaren mugak 



KBEaren hego-mendebaldeko kanpoko mugetaraino zabaldu dira, eta mugaketaren barruan zeuden 

lau  hiriguneak utzi dira kanpoan (Arreo, Vitoria-Gasteiz, Paul eta Gesaltza Añana).

Gainera, Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzirari eta Añanako Diapiroa Biotopo Babestuari dagokienez, 

Naturagune Babestuaren Babespeko Eremu Periferikoa ezarri da. Gutxi gorabehera, eremu hori Arreo, 

Vitoria-Gasteiz, Paul eta Gesaltza Añanako hiriguneek eta ondoko inguruak osatzen dute. 

Baina eremu horrek Naturagune Babestuen t ipologia bikoitza biltzen du zat i baten, Biotopo Babestua 

eta Natura 2000 Sareko Kontserbazio Bereziko Eremua baita. Beraz, apirilaren 15eko 1/ 2014 

Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren 18. 

art ikuluari jarraiki, eremu hori antolatzeko mekanismoak koordinatu egin behar dira eremuaren 

plangintza integratuko duen dokumentu bakar batean biltzeko eta horrela, kategoria bakoitzean aplika 

daitezkeen araubide desberdinek osotasun koherente bat  osatuko dute. Añanako Diapiroa Biotopoak 

eta Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzirak duten kasuist ika berezi hori dela-eta, komeni da eremu 

horretarako dekretu-proiektu bat  berariaz lantzea.

Añanako Diapiroan, bi t ipologiak arautzen dituen dokumentu bakarraren lege-aurreikuspena Dekretu 

honetan honako hauek sartuta betetzen da; batet ik,  Añanako Diapiroa babesteko eta horren erabilera 

jasangarrietarako beharrezko arauak; eta, bestet ik, ingurune hidrikoari lotuta dauden Kontserbazio 

Bereziko Eremuetarako (KBE) eta Hegazt ientzako Babes Bereziko Eremuetarako (Hegazt ientzako BBE) 

arau orokorrak onartzen dituen martxoaren 17ko 34/ 2015 Dekretuaren xedapenak. 

Gainera, oso kontuan hartu behar da Eusko Jaurlaritzak eta foru-organoek dituzten eskumen 

konkurrenteek koordinazio-ahalegin berezia dakartela. Dena den, NB t ipologia biak izendatzea Eusko 

Jaurlaritzari dagokio (NKLTBaren 19.1 art ikulua).  Bestalde, KBEei dagokienez, helburuak eta araudiak 

onartzea Eusko Jaurlaritzaren eskumena da (NKLTBaren 22.5 art ikuluaren lehen paragrafoa) eta 

neurriak foru-organoei dagozkie (NKLTBaren 22.5 art ikuluaren bigarren paragrafoa). Nolanahi ere, 

baliabide desberdin horiek guzt iak EHAAn argitaratu behar izaten dira bet i.

Prozedura honen bidez lortu nahi da RN2000 Gunea ahalik eta lasterren izendatzea eta, horrela, 

Europako erakundeen aurrean gure betebeharrak betetzea. Ildo horretat ik, helburua bikoitza da: 

batet ik, eremu hori KBE izendatu nahi da; eta, bestet ik, Habitaten Zuzentarauaren 6. art ikuluak 

horrelako KBEetarako eskatzen dituen kontserbazio-neurriak onartu eta argitaratu nahi dira. Horrela, 

Europako erakundeen aurrean gure betebeharrak beteko dira.

Hurrenez hurren, Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzira KBE eta Añanako Diapiroa Biotopo Babestu 

izendatzeko ezartzeko prozeduran parte-hartze sozialaren prozesua behar bezala bete da, 

ingurumenaren alorrean informazioa eskuratzeko, herritarrek parte hartzeko eta just iziara heltzeko 

eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/ 2006 Legearen printzipioei jarraiki. Prozesu horretan, 

interes sozial eta ekonomikoen ordezkari diren hainbat  eragilek hartu dute parte. Parte hartzeko 

bideak zabalik egon dira izapidetze-prozesu osoan, publiko interesdunari komunikazioak helarazita 

horretarako prestatu den web-orrialdearen bitartez (ht tp:/ / www.euskadi.eus/ natura2000); eremuari 

buruzko informazioa eguneratuta egongo da bet i webgune horretan. Arreo eta Caicedo-Yusoko 

Aintzira KBEa eta Añanako Diapiroa Biotopo Babestua kontserbatzeko baliabideak Europako 

Batzordeak ezarritako printzipioei jarraiki landu dira, 92/ 43/ EEE Zuzentarauan jaso eta eremuan 

topatutako habitat  eta taxonen eskakizun ekologikoei erantzuna emateko asmoz. Horretarako, 

NKLTBaren xedapenak ere hartuko dira kontuan. 

Horrenbestez, alde batet ik, apirilaren 15eko 1/ 2014 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal 

Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren 22.5. art ikuluan eta, 

bestet ik, Natura-ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/ 2007 Legearen 44. eta 

45.1 art ikuluetan ezarritakoarekin bat , jendaurrean jarri ondoren, Ingurumen eta Lurralde Polit ikako 



sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak –2015eko ...aren ...(e[a])n egindako bilkuran– 

eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.- Helburua eta lurralde-eremua.

1.- Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzira (ES2110007) Kontserbazio Bereziko Eremu (hemendik aurrera, 

KBE) izendatzen da.

2.-  Añanako Diapiroa Biotopo Babestu izendatzen da, Arabako Lurralde Historikoan.

3.- KBEaren eta Biotopo Babestuaren mugaketak Dekretu honi atxikitako I. eranskinean jasotakoak 

dira. KBEari dagokionez, Eranskin horrek M editerraneoko eskualde biogeografikoko Batasunaren 

Garrantzizko Lekuen Zerrenda onartzen duen Europako Batzordearen 2006/ 613/ EE Erabakian 

bildutako Batasunaren Garrantzizko Lekuen mugak ez ezik, eguneratutako mugaketa ere jasotzen du, 

azken horrek eremua handitzea baitakar. 

3.- KBEa arautzen dituzten kontserbaziorako neurriak eta Añanako Diapiroa Biotopo Babestuko 

erabileren eta jarduen arauak II. Eranskinean daude jasota eta Dekretu honen 3. eta 4. art ikuluek 

ezarritako edukiekin bat  datoz, NKLTBaren 18., 21. eta 22. art ikuluak betetze aldera.

2. artikulua.– Helburua.

1.- Arau honen xedea honako hau da: KBEan bermatzea Batasunaren intereseko habitat  naturalak eta 

basoko fauna- eta flora-espezieen habitatak kontserbazio-egoera onean mantentzen direla edo egoera 

horretara berriro ekarriko direla. Habitat  horiek ezarrita daude Kontseiluak 1992ko maiatzaren 21ean 

emandako Habitat  Naturalak eta Basoko Fauna eta Flora zaintzeari buruzko 92/ 43/ EEE Zuzentarauan. 

Horretaz gain, arauaren helburua da hegazt i-espezieen biziraupena eta ugalketa ziurtatzea dagokion 

kokaleku-eremuan, eta, bereziki, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak basoko hegazt ien 

kontserbaziori buruz 2009ko azaroaren 30ean emandako 2009/ 147/ EE Zuzentarauaren I. eranskinean 

adierazitako espezieena, bai eta eranskin horretan adierazi ez diren baina gurera iritsi ohi diren espezie 

migratzaileena ere. Horren guzt iaren azken helburua da ahalegina egitea Europako lurraldean 

biodibertsitatea kontserbatuko dela bermatzeko.

2. – Biotopo Babestuaren helburua da kokatzen den diapiro motaren formazio geologikoaren paisaia 

ez ezik, barne hartzen dituen sistema hidrogeologikoa eta basoko flora eta faunaren habitat  eta 

espezieak ere babestea. Horiek baso eta albitz-belardien eta sasien mosaikoei lotuta daude, eta eragin 

berezia dute hezegune eta ingurune gaziekin harremana duten elementuetan.

3. - KBEan, honako hauek jasotako araubide orokorra ezarriko da: 92/ 43/ EEE Zuzentaraua eta Natura-

ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/ 2007 Legea.

4. - Era berean, KBE hau xedatzen duten arau orokorrak ingurune hidrikoari lotuta dauden

Kontserbazio Bereziko Eremuetarako (KBE) eta Hegazt ientzako Babes Bereziko Eremuetarako 

(Hegazt ientzako BBE) martxoaren 17ko 34/ 2015 Dekretuak ezarritakoak dira.

5.- Biotopo Babestuan, apirilaren 15eko 1/ 2014 Legegintzako Dekretuak onartutako NKLTBak 

ezarritako araubide orokorra aplikatu beharra dago.

3. artikulua.- KBErako Kontserbazio-neurriak.

1.- Kontserbazio-neurriak KBEan aplikatuko dira, II. Eranskinaren 7.1. eta 7.2. ataletan ezarritakoari 

jarraiki. 



2.- KBEari dagokionez, apirilaren 15eko 1/ 2014 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal 

Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen Testu Bateginaren 22.4. art ikuluarekin bat , II. 

Eranskinak izendapena argudiatzen duten Batasunaren garrantzizko habitat  motak eta animalia- eta 

landare-espezieak ez ezik, horien kontserbazio-egoeraren ebaluazioa, eremu horren kontserbazio-

helburuak, kontserbazio-arauak eta jarraipen-programa.

3.- Dekretu honen eranskin gisa, Arabako Foru Aldundiak eremu horretarako onartzen dituen 

jarraibide eta kudeaketa neurriak argitaratzen dira, apirilaren 15eko 1/ 2014 Legegintzako Dekretuaren 

bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren 

22.5. art ikuluarekin bat .

4. artikulua.- Biotopo Babestuaren erabilerako eta jarduerako arauak

1.- Aplikatuko dira Dekretu honen II. Eranskinaren 7.1.2. eta 7.1.3. ataleetan ezarritako erregulazioak, 

baita ere II. Eranskin beraren 7.2. ataleko 3. Azken Helburuari loturik dauden erregulazioak.

2.- Era berean, Babestutako Biotopoaren izendapena just ifikatzen duten hainbat  habitat  eta espezie 

KBEaren parte ere direnez, baita ere aplikatuko dira Babestutako Biotoparen eremuan Dekretu honen 

II. Eranskinaren, 7.2. ataleko 4. eta 5. Azken Helburuei loturik dauden erregulazioak.

5. artikulua.- Funtsezkoa ez den berrikuspena edo aldaketa

II. Eranskin horien berrikuspena edo aldaketa, zeina ez baita funtsezkoa, ingurumenaren alorrean

eskumena duen sailburuak emango duen agindu baten bidez egingo da, egoerak berak edo eskura 

dauden ezagutza tekniko eta zient ifikoek hala egitea eskatzen badute, eta, bet iere, KBEari dagokionez 

92/ 43/ EEE Zuzentarauaren 11. eta 17. art ikuluetan eta 2009/ 147/ EEE Zuzentarauan ezarritakoarekin 

bat . Izan ere, helburua da kontserbazio eta kudeaketa moldaerraz, etengabe eta malgu baterantz 

joatea. Prozedura horretan, bermatu egin behar da herritarren parte-hartzea benetakoa eta 

eraginkorra izango dela, 26/ 2007 Legeak ezarritakoari jarraiki; eragindako administ razioei eta 

erakundeei kontsulta egingo zaie eta Naturzaintza organoaren txostena jasoko da.

6. artikulua.- Arau-hausteen eta zehapenen araubidea

Dekretu honi ezarri beharreko zehapen-araubidea, honako hauek arautatutakoa izango da: apirilaren 

15eko 1/ 2014 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Natura 

Kontserbatzeko Legearen testu bategina eta Natura-ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 

abenduaren 13ko 42/ 2007 Legea

XEDAPEN GEHIGARRIA

Ingurumen eta Lurralde Polit ikako sailburuari ahalmena ematen zaio Eusko Jaurlaritzaren izenean 

betetzeko legeak ezarritako izapide eta komunikazio guzt iak, bai Estatuaren Administ razio Orokorrean, 

bai Europar Batasunean. Eta, hala badagokio, Arreo-Caicedo de Yuso lakua KBEri buruzko neurriak 

ezartzeak eragingo duen kostu ekonomikoa zenbatekoa den kalkulatuko du, 92/ 43/ EEE 

Zuzentarauaren 8. art ikuluak ezarritakoa betetze aldera.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.-  Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariari 

baimena ematen zaio Dekretu honen eranskin gisa argitaratzeko Arabako Foru Aldundiak KBEa 

kudeatzeko onartu dituen jarraibide eta neurriak, Dekretuaren 3. art ikuluak ezarritakoa betetze aldera.

Bigarrena.- M editerraneoko eskualde biogeografikoko Batasunaren Garrantzizko Lekuen Zerrenda 

onartzen duen Europako Batzordearen 2006/ 613/ EE Erabakian bildutako mugei dagokienez, 



Batzordeak KBEa zabaltzeko erabakia hartu izanaren berri ematen duen  Ingurumen eta Lurralde 

Polit ika Sailaren t itularraren Agindua EHAAn argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.  

Hirugarrena.- Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuaren 2004ko otsailaren 24ko Aginduak 

hasitako prozeduran atzera egiten da. Agindu horren bidez, Añanako Diapirorako Baliabide Naturalak 

Antolatzeko Plana landu eta onartzeko prozedurari hasiera eman zitzaion (apirilaren 6ko EHAA, 66. 

zk.). Horrela, indarrik gabe uzten da EAEko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren 9.1 

art ikuluak ezartzen duen prebentzio-araubidea.

Laugarrena.- Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean 

jarriko da indarrean, aurreko xedapenean KBEa zabaltzeko eremurako aurreikusitako araubidea izan 

ezik.

Vitoria-Gasteiz, xxxko XXXaren XX(a).

Ingurumen eta Lurralde Polit ikako sailburua
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