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Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia

2 Kapitulua. Lehiaren Defentsarako Euskal Sistema.

3 Kapitulua. Ldea-K 2008an Burutara Eraman Egintzak.

OBJETIVO 1: Aumentar la capacidad de actuación y eficacia para atender un número 

1 XEDEA: Ahala eta eraginkortasuna handitu, albaitez erantzuteko erabaki behar diren 
kasurik gehienei.

2 XEDEA: Giza talde bat osatu.

3 XEDEA: Erreferente izan, erakunde eta agente sozio-ekonomikoentzat.

4 XEDEA: Gotortu, lehiari dagokion eskubidean eta ekonomian iaoa den eta ezagutza 
aitortua dioten erakunde gisa.

5 XEDEA: Harremanak estuagotu gainerako autoritate nazional, europear eta 
internazionalekin.

4 Kapitulua. LDEA-Ren 2008ko Aurrekontua eta bere burutapena.
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Aurten, zehapen gaietan, zenbait Ebazpen agertu izan 
dira,  munta eta garrantzia berezia izan dutenak. Amaiera 
konbentzional edo hitzartu baten bitartez (zehapenik 
gabekoa), LDEAk azken eman dio zesta puntako bi 
enpresen arteko liskar zahar eta mingots bati; izango ahal da 
konponbide hori berpizkunde pilotako espezialitate honentzat, 
zein baita euskal kirolaren munduan ikur. LDEA izan 
da Espainia osoan lehen organismoa aitorpenen ordainetan 
egindako zehapen hitzartuen murriztapen politika baliatu 
duena; jokamolde hori lehiaren Eskubidearen aplikaziorako 
tresna modernotzat daukagu; berori erabili izan da asfaltoei 
buruzko espediente batean. Egunez eguneko kontsumogaien 
arlora etorriaz, LDEAk artxibatu egin du ogiaren prezioaren 
gainean egin ikerketa bat; ez hargatik izango du ardura eta 
arreta txikiago kontsumitzaileen alde, hauek gehiegikerien 
biktima izan ez daitezen lehen premiazko gaietan. Azkenik, 
LDEAk, Kolejio Profesionalei dagokien eremuan, Ebazpen 
bat hartu izan du, ezartzen duena lehiaren arauen lehentasuna 
lehiaren kontrako jokamolde eta kondukten parean, azkenok, 

2008 memoriaren 
aurkezpena

itxuraz behintzat, arau sektorialak gerizpetuta egonagatik ere. 
Ebazpen honek zenbait astez aurrea hartu izan dio Auzitegi 
Gorenaren sententzia bati, hain zuzen, litis deitu kuotari 
buruzkoari, berau ere printzipio beraren gainean eraikia. 
Ebazpenaren ondorenez, lehiakortasuneko euskal organoek, 
elkarlanean euskal eremu barruko Kolejio Profesionalekin, 
kanpaina sendo bat abiarazi dute lehia sustatzeko asmoz.

LDEAren jardun eta ekina Euskal Legebiltzarrera ere 
heldu da. LDEAko lehendakaria hiru aldiz agertu izan da 
parlamentarien aurrean talde parlamentarioek hala eskatuz. 
Agerraldiotan bik zerikusia izan dute elikagaien prezio 
goratzearekin eta banakuntza minoristan den lehiarekin; 
LDEAk arlo horretan ikerkuntza egiteko asmoa erakutsi 
izan du. Hirugarren agerraldia lehiaren araudiaren eta 
komenio laboralen arteko eraginaz izan da, garrantzirik 
goreneko auzia.

Horrez gain, ezin utz ahotara ekarri gabe LDEAk lehiaren 
defentsarako gainerako organismo espainiarrekin izandako 
harremana, bai eta bere partehartzea lehiaren defentsarako 
nazioarteko foroetan; horretatik jaso ere jaso du onespen 
internazional eder askoa. Hori on da eta komeni zaigu, ezen 
guk, geure ahalen heinean, irmotu eta gotortu nahi baitugu.

Beraz, hitz gutxitan, 2008ko urteak erakunde berri hau 
sendotzebidean jarri du eta beronen ebazpenen lehen emaitzak 
ikusi ditu jada euskal hiritarrak. Frogatu da organismo honen 
ahala ikaragarria dela euskal merkatuetan lehiakortasuna 
sustatzeko orduan, hori guztia hazkunde ekonomiko 
sustengagarriaren baitan. Azkenik, euskal gizarteari 
jakinarazi nahi genioke ezen LDEAko kideok lanean 
jarduteko dugun konpromisoa fermua dela, independetzia, 
profesionalitate eta zorroztasun juridiko handienean, gure 
hirritaren bizimoduak hobera egin dezan.
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Korte Orokorrek onarturiko eraberritzea -Lehiaren Defentsarako 15/2007 Legea, ekainaren 
3koa deritzana- sortu zen lehiaren defentsarako sistema eredu europearrera (Erreglamentu 
1/2003) moldatu behar izatetik; hortaz, eredu deszentralizatua aintzatan hartu behar izan zen, 
eta independentzia, gardentasun eta eraginkortasun handiagoa eman lehiaren defentsarako 
sistemari. Alderdi garrantzitsuenak harturik, eraberritzeak ekarri du eremu estatalean erakunde 
bakar bat sortzea, Gobernutik independiente dena, Lehiaren Komisio Nazionala (LKN), 
irentsi dituelarik lehenagoko Lehiaren Defentsarako Zerbitzua eta Auzitegia. Aldi berean, 
Legea aplikatzeko orduan parte hartzen duten organo administratibo eta judizial guztien 
(Erkidego Autonomoetako autoritateak, Komisio Europearra eta Merkantileko epaileak) 
artean beharrezko kooperazio eta koordinazioa aurreikusten dituzten mekanismoak eratzeko 
asmotan da. Horretaz gain, legislazio berri honek opatzen du , bai baiki, marko berriztatu bat, 
ondoko elementuetan oinarritua.

jardun 
normatiboa

01

LEHIAREN DEFENTSARAKO 
15/2007 LEGEA, 

UZTAILAREN 3KOA.

01.1
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Bestalde, bere xedeei dagokienez, merkatuetan egiazko 
lehiari eustera baino ez dago begira, eta hori honako 
arrazoiengatik:

Lehia librea da bermerik hoberena gu guztiok hautatu 
ahal dezagun gure gustu eta gogoetara egokien dena, izan 
dezagun horrela kalitate-prezio erlaziorik hoberena une 
orotan geure esku .

Inguru lehiakor eta konpetitzaile batek enpresak kitzikatu 
egiten ditu bere produktuen kalitatea eta zerbitzuak 
hobetzera eta prezioak zorroztera.

Lehiaren defentsaren egintzak

Era berean, lehia libreko sistemak ekimen eta iniziatiba 
enpresariala duten pertsonei bide ematen die sar daitezen 
gogoan darabiltzaten proiektuetan libertate osoz,; horretaz 
gain, enpresen sorkuntza samurtzen du eta, ondorenez, 
enpleguarena ere bai. 

Lehiaren defentsarako autoritateen eskuartzea premiazko 
da merkatuen funtzionamentu konpetitiboa segurtatua gera 
dadin eta horretatiko onurak gizarte osoari hel dakizkion.

Egintzetara etorriaz,  honakoak dira berriztapen 
nagusiak:

Debekatu 
konduktak

Kontzentrazio
ekonomikoak

Laguntza
publikoakTxostenak

Eraberritzea

Lehiaren
sustapena
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DEBEKATU KONDUKTAK

LDLeko 1 artikuluak debekatu egiten du merkatuetan 
lehia eragotzi, murriztu edo faltsutzen duena edo faltsutu 
dezakeen akordio, erabaki edo gomendio kolektibo, 
praktika kontzertatu edo paraleloki konsziente oro.

2 artikuluak debekatu egiten du enpresa batek edo 
gehiagok, duten dominiozko posizioagatik, erabil 
dezaketen esplotazio abusiboa.

3 Artikuluak gaitu egiten ditu autoritateak, hauek lehia edo 
konpetentzia desleialak zeha edo santziona ditzaten. Zeren 
kondukta horiek, lehia librea modu sentikor eta nabarian 
faltsuturik, interes publikoari eragiten diote. 

Debekatu konduktei gagozkienez, aldakuntzak hiru arlotan 
sartu izan dira: legehauste edo infrakzio tipoak argitu eta 
sinplifikatu egiten dira; debekatu akordio baimenduko 
erregimenetik bagatoz exentzio legaleko sistemara, eredu 
komunitariarekin bateratsu; eta argiztatu egiten dira 
exentzio legalaren eraginak eta «de minimis» konduktaren 
tratamentua.

KONTZENTRAZIO 
EKONOMIKOEN KONTROLA

Obligaziozko da kontzentrazio ekonomikoen berri ematea 
Lehiaren Komisio Nazionalari (LKN) noiz ere gainditu 
baitira halako marra batzuk salmenta bolumenean edo 
merkatu kuotetan.

Prozedura <<sinplifikatua>> ezarri du lehiari nekez eta 
bere baitarik eragin diezaioketen operazioetarako.

Malgutu egin du efektu suspentsibodun obligaziozko 
notifikazioaren erregimena.

Gotortu egin du Lehiaren Komisio Nazionalaren papera 
kontzentrazioen kontrolean, Gobernuaren rolaren 
kaltetan.

Autoritate autonomikoek txosten prezeptiborik egin 
lezakete, horrelaxe baitago aurreikusita kontzentrazio 
ekonomikoen gaietako prozeduraren bigarren fasean

LAGUNTZA PUBLIKOAK

LBNa eta EEAAk gaiturik daude laguntzen irizpideak 
aztertzeko; aztertu ere, lehiaren ikuspuntutik, horretara 
txostenak egin ditzaten eta botere publikoei igor 
diezaizkien aholkuak. Hori guztia baina, Komisio 
Europarraren aldetiko kontrol sistemari kalterik 
ekarri gabe, horrelaxe aurreikusita baitago normatiba 
komunitarioan.
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TXOSTENAK

Lehiaren autoritateek, lehiaren defentsari dagozkion 
arazoetan, organo kontsultiboen eginkizuna betetzen 
dute.

Gehienetan, lehiaren kondizioak jotzen dituen edo haiei 
eragiten dieten normatibei buruz diktaminatzen dute. 

Bereziki ere:

  LDLaren edo 1/2002 Legearen modifikazioak.

  Merkataritza superfizie handien irekitzeko proiektuak. 

  Kalteordain edo indemnizazioen kuantifikazioa 
(organo judizial batek akordatua).

  Bere baitatiko erabakiz egindako txostenak edo 
erakunde publiko, Merkataritza Ganbera, erakunde 
enpresarial, sindikal eta kontsumitzailek eskaturikoak 
–lehiari dagokion gaietan- eta sektore ekonomikoen 
eta merkatuen azterketa lehia libreko terminuetan.

LEHIAREN SUSTAPENA

Lehiaren gaietan, ikerkuntzazko estudio edo lanak sustatu 
eta burutara eraman.

Sektoreen gaineko txostenak burutaratu.

Sektore publikoaren egintzen gaineko txostenak eratu, 
oroz gain, merkatuetan egiazko lehia izatea behaztopatzen 
duten egoerez; norma legalen aplikaziotik helduriko 
egoerak, ordea.

Administrazio Publikoeen eskuetara proposizioak 
helarazi, horiek beren jardunetatik datozen murriztapenak 
–merkatuetako lehia libreari eginak- modifika edo ezezta 
ditzaten.

Organo judizialen aurrean inpugnatu Administrazioaren 
egintzak edo Lege lerrunez beheragoko normak. 
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261/2008 ERREGE DEKRETUA. 
BERORREN BITARTEZ ONARTU 
DA LEHIAREN DEFENTSARAKO 

ERREGLAMENTUA

01.2

Lehiaren sistema estatala barna-barnatik eraberritzeko 
prozesuaren barruan -Lehiaren Defentsarako 15/2007 
Legeak abiarazia-, 2008ko urtean indarrean sartu da 
261/2008 Errege Dekretua. Berorren bitartez onartua 
izan da Lehiaren Defentsarako Erreglamentua. Delako 
norma erreglamentario horri bi apartatu nabarmeni lotzen 
zaizkie eta biak ditu arautzen: batetik, era orokorrean, 
lehiaren defentsa; eta bestetik, lehiaren defentsako gaietan, 
prozedura administratiboak.

Lehiaren defentsari orokorki eragiten dioten alderdien 
artean, Dekretuak modu erreglamentarioan honakoak 
garatzen ditu:

I.- GARRANTZI APALEKO KONDUKTAK.

Lehiaren Defentsarako Legeak ezartzen du 1etik 3ra 
arteko artikuluetan jasotako debekuak ez direla aplikatuko 
lehiari nabarmenki eragin ez diezaioketen kondukta edo 
jokamoldeetan, konduktok garrantzia hutsaleko direlako.

Lehiaren  Defentsarako Erreglamentua onartzen duen 
Dekretuak, batetik, garrantzi apaleko konduktak definitzen 
ditu, eta bestetik, garrantzi apaleko kontzeptutik at 
daudenak.

Noiz diren garrantzi apaleko konduktak, merkatuaren 
kuotak berak esango digu. Ez da, beraz, aurretiaz zertan 
definitu. Hona noiz:

a) Egiaz edo potentzialki lehiakide diren enpresen 
arteko konduktak, elkarren arteko merkatu kuota 
ez denean ehuneko 10z gora enpreson eragina 
jasotzen duten ezein merkatu nabarmenetan.

b) Egiaz edo potentzialki lehiakide ez diren enpresen 
arteko kondukta, bakoitzaren merkatu kuota ez 
denean ehuneko 15az gora enpreson eragina 
jasotzen duten ezein merkatu nabarmenetan.

c) Lehiakideen edo lehiakide ez direnen arteko 
kondukta den ala ez ezin erabaki denean, 
ehuneko 10eko portzentajea aplikatuko da 
eragina jasotzen duen merkatu bakoitzean.

d) Erreferentziazko merkatu batean, ondasunen 
edo zerbitzu prestatuen –hornitzaileen edota 
banatzaileen aldetik- salmentarako akordio 
paraleloen efektu metatzaileek lehia murriztu 
dutenean, aurreko apartatuetan finkaturiko merkatu 
kuoten portzentajeak ehuneko 5era jeitsiko dira.
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Halaber, definitu egiten ditu garrantzi apaleko kontzeptutik 
kendu diren konduktak; hauek, azalkiro bada ere, ondoren 
jakinaraziko ditugu:

Ez dira garrantzia apalekotzat hartuko berehala esatera 
gatozena xedetzat (zuzen edo zeharka, bakarka edo 
partaide diren enpresek kontrolaturiko beste faktore 
batzuekin elkarturik) duten lehiakideen arteko konduktak:

a) hirugarrenen eskuetarako produktuen 
salmenta prezioa ezartzea.

b) ekoizpena edota salmenta mugatzea.

c) merkatua edo bezeroak banatzea; horren 
barruan da iruzurrezko enkantea edota 
inportazio edo esportazioen murriztea.

 Aurreko guztiaz gain, garrantzi apalekotzat ez 
dira hartuko lehiakide ez direnen arteko konduktak, 
baldin badute berehala esatera gatozena xedetzat (zuzen 
edo zeharka, bakarka edo partaide diren enpresek 
kontrolaturiko beste faktore batzuekin elkarturik):

a) Bir-salmentarako prezio finko bat ezartzea, 
erosleak ezinbestean onartu beharrekoa.

b) Banakuntza selektiborako sare bateko 
kideen aldetik azken usuarioei salmenta 
aktibo edo pasiboak egitea murriztea.

c) Banakuntza selektiborako sistema bereko 
banatzaileen artean elkarri hornikuntzak 
egiteko murriztapena, are maila komertzial 
desberdinetan diharduten banatzaileen artean.

d) Lehiakortasun ezinerako edozein klausula 
ezartzea, baldin berorren iraupena definitu 
gabe badago edo bost urtetik gorakoa bada.

II.- KONTZENTRAZIO EKONOMIKOAK.

Lehiaren Defentsarako Legean aurreikusita dagoen kontrol 
prozedura kontzentrazio ekonomikoei aplikatzen zaie, 
legean berean ezarritako edozein betebeharrek konkurritzen 
duenean. Direlako betebeharrok jaramon egiten diote 
merkatu kuotaren kontzeptuari eta negozio bolumenari, eta 
erreglamentuak berak ezartzen ditu halako irizpide batzuk 
zeinek balio baitute merkatu kuota eta negozio bolumena 
kalkulatzeko .

Merkatu nabarmen jakin bateko kontzentrazio operazio 
bati darraikion merkatu kuota izango da operazioan parte 
hartzen duten enpresen merkatu kuoten gehiketa.

Espainian, negozioen bolumen orokorrak bere barruan 
hartuko duen zifra zera da: produktuen salmentatik eta 
azken jardunaldi kontableko kontzentrazio operazioan parte 
hartu duten enpresen jardun arruntei dagozkien zerbitzuen 
prestaziotik datorrena. Berorrek aurrez kendua izango ditu 
bonifikazioen inportea eta salmenten gainean egindako 
bestelako murriztapenak, bai eta BEZa eta negozioen 
bolumenari zuzenki dagozkion gainerako zergak oro. 

 III.- LAGUNTZA PUBLIKOAK.

Batzorde Nazionalak urteko txosten bat argitaratuko du 
Espainian emandako laguntza publikoei buruz; guztiak 
ere, izaera publikoa dutenak. Horrez gain, Autonomi 
Erkideetako lehiaren defentsarako organoek ere burutara 
dezakete Administrazio Publiko Autonomiko edo lokalek 
-zeinek bere eremu geografikoan- emandako laguntzei 
buruzko txostenik.

Administrazio Publikoek beharturik daude Lehiaren 
Batzorde Nazionalaren eskuetara ekartzen beronek 
beharrezko deritzon informazio guztia, gero txosten eta 
proposiziorik egin ahal izan dezan.
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 KLEMENTZIA PROGRAMA

01.3

Lehiaren Defentsarako 15/2007 Lege, uztailaren 3koaren 
berrikuntzetako bat izan zen klementzia programak sartzea 
lehiaren defentsarako sistemara, lehenagodanik praktikan jarria 
onarpen handiz Estatu Batuetan eta Batasun Europarrean.

Europar mailarari gagozkionez, Komisio Europarrak 
Klementzia Programa bat 1996an onartu zuen lehen aldiz, eta 
berorren balioa ongi asko baieztatu zen eskala komunitario 
eta mundialeko kartel akordioak antzemanez. Komisioak 
klementzia programen garrantzia goraipatu zuen, kooperazio 
egokia izan zedin Lehiaren Autoritateen Sarearen baitan. 
Sarea bermatua dago Kontseiluaren 1/2003 Erreglamentu, 
2002ko abenduaren 16koan, zein baitagokio Tratatuaren 81 
eta 82 artikuluetan aurreikusi arauen aplikazioari.

15/2007 Legeak lehen aldiz jaso du klementzia, exentzio 
edo isunaren murrizteko programa bat. Berori da, kartel 
baten partaide izanagatik ere, hura atzeman eta jazarteko 
ikerkuntzan lagun dezaten guztientzat. Programaren 
asmoa da kartel barruko kideen isiltasunezko legea 
haustea, hautsi ere, kideetako norbaiten salakuntzaz. 
Delako salatzaile horrek horrela jokatuko luke bere 
partaidetzagatik egokitu zaion isunaren dispentsa 
edo gutxitzearen ordainez. Programa hau bere 
osoan aplikatzen da 2008ko otsailaren 28az geroztik; 
aurreikusita dauden zenbait espezifizitaterekin bat 

IV.- LEHIAREN SUSTAPENA.

Lehiaren Batzorde Nazionala beti arituko da merkatuetan 
egiazko lehiakortasuna izan dadin ahaleginetan, lehia 
sustatzen, alegia. Hori merkatuko partaide ororen 
onurarako eta, batez ere, kontsumitzaileen hobe beharrez. 
Eginkizun hau berak egokitzat irizten dien tresnekin egingo 
du, bereziki ere, txosten elaboratze, estudio, ikerkuntza lan 
eta proposizioen bidez.

Orobat, eremu honetan berean, Lehiaren Batzorde 
Nazionalak  era dezake arauen proiektu eta 
proposizioei buruzko txosten eta iradokizunik, bai eta 
Administrazio Publikoen eskuetara helaraz proposiziorik, 
Administrazioaren beraren eginetatik datozen lehairen 
murriztapenak alda edota ezaba daitezen. 

Azkenik, arau erreglamentarioaren II Tituluak lehiaren 
defentsarako gaietan honako prozedurak ditu arautzen: 

1) Kondukta debekatuen gaietan prozedura zehatzailea. 

2) Kontzentrazio ekonomikoen kontrol prozedura.

3) Prozedura arbitrala. 

4) Komunikazioen onespenerako prozedura.

Debekatu Kondukten gaietan, prozedura zehatzailearen 
barruan, nabarmentzeko da, gauza berria delako, prozedura 
bat balio duena klementzia, exentzio eta isunaren kantitatea 
gutxitzeko. Berorren tramitetarako bide prozedimentala 
ezartzen du, hasi interesatuak egindako eskarian eta isun 
ordaintzearen exentzioaren kontzesioa ebatzi arte.
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Klementzia onuragarri gerta dakieke froga elementuak ekar 
ditzaten enpresei; froga elementuak zeinek, ondorenean, 
LBNari eta lehiaren autoritate autonomikoei kartela 
atxilotzeko posibilitaterik asko ekarriko baitie. Baina, 
onura jasotzeko, enpresok ez dute izan behar kartelaren 
sortzailetarik eta, horrez gain, debekaturiko kondukta 
erro-errotik beharko dute eten.

Klementzia programak kartel barruan izan diren enpresei 
irtenbide gisako bat dakarkie. Ezen, baldin halako 
betebehar batzuk kunplitzen badituzte, mesede eta onura 
hartuko lukete akordio debekatuan partaidetza izatetik 
letorkiekeen isunaren exentzioaz edo gutxitzeaz.

Klementzia programan, enpresentzat guztiz da garrantzitsu 
klementzia eskaera egiteko orduan zuhurki ibiltzea, isuna 
ordaintzeko exentzioa lehenengo enpresari baino ematen 
ez zaionez gero, lehenago ere esanik dugunez. Bigarren eta 
urrengo datozenek ere izango dute isunaren murrizterik, 
baina gero eta hein txikiagoan.

Agente sozio-ekonomiko eta hiritar ororentzat, LDEAk 
ohar bat argitaratu zuen klementzia programaren alderdi 
praktiko batzuen gainean argitasuna izateko.

dator, zeintzu aurreikusiak diren Lehiaren Defentsarako 
Erreglamentuan gaiari dagozkion artikuluetan, 7. sekzioa, 
46tik 53rako artikuluak.- 

Klementzia programa eraginkorrak ezartzeko orduan, bada 
funtsezko alderdi bat, hots, identifikatzea zertzu faktore 
diren enpresak kartelak sortzetik disuaditzen dituena; edo 
alegiazko kartel bat antolatuta egonik, hori bere kideetako 
batek salatzeko zer faktore kitzikagarri jokoan sartzen den 
identifikatzea.

Klementziazko lehenengo programa Estatu Batuetan 
aplikatu zen 1978an, eta zigorretik soilik enpresa bat 
dispentsatzen zuen, hain zuzen kartelaren existentzia 
sala zezan lehena, beti ere autoritatea ikertzen abiatua 
ez zen ber. 1993 eta 1999az geroztiko erreformek 
kartelen jazarpenerako eraginkor askoa den sistema bat 
osatu dute.

Klementziazko programa botere handiko tresneria da 
lehiaren defentsarako autoritateen eskuetan kartelak 
antzemateko orduan, kartelok baitira lehiaren kontrako 
praktikarik zitalenak.
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81/2005 Dekretu, apirilaren 12koak ezarri zituen Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiaren 
oinarriak. Euskal sistemak bere egiten ditu lehiaren defentsarako eredu estatalaren alderdi eta 
aspektu batzuk; berori, bere aldetik denaz, Lehiaren Defentsarako 16/1989 Lege, uztailaren 
17koak ezarria da (LDL). Lege honek jasotzen ditu debekatu kondukta, prozedura, lehiaren 
defentsarako organoen konposizio eta berorren eginkizunak.

81/2005 Dekretuak lehiaren defentsa Euskadin bi organismoren gainean jartzen du: Lehiaren 
Defentsarako Zerbitzua (LDEZ) –eginkizunen artean dauka, ikerkuntzakoa, instrukziokoa eta 
espedienteen jarraipen eta begirapena- eta Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia (LDEA) 
–eginkizunen artean dauka, debekatu kondukten ebazpena, bai eta eginkizun kontsultiboa 
eta lehiaren defentsarako politikaren tutoretza eta sustapena-. LDEZ da sistemaren motorea. 
Berak eta LDEAk eragiten diote sistemari.

lehiaren defentsarako 
euskal sistema

02

LEHIAREN DEFENTSARAKO 
EUSKAL AUZITEGIA

02.1
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Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia autonomia 
hierarkiko eta funtzional osoz aritzen da, eta bere 
funtzioetan dihardu independentzia guztiaz eta 
ordenamentu juridikoari sumetitua. Argiro esan behar 
da, ordea, bi instantziok elkar hartzen dutela ongi baino 
hobeki, zeren, eduki ere, funtzio partekatuak baitituzte.

Bestalde, Auzitegi Konstituzionalaren 1999ko azaroaren 
11ko sententziak “lurralde osoan edo beronen parte 
batean” klausularen inkonstituzionalitatea jakinarazi 

zuen; klausula berariaz edo erremisioz sartua Lehiaren 
Defentsarako 16/1989 Legeko 4, 7, 10, 11 eta 25 a) eta 
c) artikuluetan. Sententzia hau oinarritzat harturik, barne 
komertzioko gaietan konpetentzia edo eskuduntzadun 
Erkidego Autonomoei berenez dagokie eskuartze, 
autorizazio edo santzio funtzio exekutiboen exerzizio edo 
jarduna lehia librearekin zerikusia duten kasuetan; hala 
da,  eremu intrakomunitarioetan egindakoak edo eremu 
territorial autonomikora mugatuak direnenean. 

LEHIAREN EUSKA SISTEMA

Lehiaren Defentsarako 
Euskal Auzitegia

Lehiaren Defentsarako 
Euskal Zerbitzua

Sistemaren 
erakundeak

Lehiaren Defentsarako Euskal Sistema
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1999ko azaroaren 11n Auzitegi Konstituzionalak 
emandako epaiaren ondorioz, banatuta geratu ziren 
lehiaren defentsarako arloko eskumenak; gero, Estatuak 
eta autonomia-erkidegoek lehiaren defentsaren arloan 
dituzten eskumenen koordinazioari buruzko otsailaren 
21eko 1/2002 Legea promulgatu zen. Horrenbestez, 
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia sortu duen eta 
Lehiaren Defentsarako Zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoan izango dituen eginkizunak ezarri dituen 
apirilaren 12ko 81/2005 Dekretua onetsi zen, Autonomia 
Erkidegoak arlo honetan dituen eskumenak bere gain 
hartzeko, antolaketako egitura mugatu baten baitan.

2007ko irailaren 1ean jarri zen indarrean Lehiaren Defentsari 
buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legea, uztailaren 17ko 
16/1989 Legea indargabetu zuena. Izan ere, lege horren 
xedea da lehiaren defentsarako sistema modernizatzea eta 
hobetzea, Erkidegoko eredura egokitzea eta koordinatzeko 
mekanismoak indartzea, araudia autonomia-erkidegoetako 
eskudun organoek nahiz sektoreetako organo arautzaileek 
aplika dezaten.

Legeak aldaketa handiak egin ditu, batetik, lehiaren 
defentsarako Estatuko organoen itxuran eta horien 
eginkizunen banaketan -Lehiaren Batzorde Nazionala 
sortu da, Estatuan eskumena duen agintaritza bakarra 
eta orain arte lehiaren defentsarako Zerbitzu eta Auzitegi 
bezala ezagutzen zirenak batzen dituena-, eta bestetik, lehia 
murrizten duten jokaeren aurka egiteko aplika daitezkeen 
prozeduren erregulazioan. Era berean, garrantzi berezia 
eman zaio lehia sustatzeko zereginari, hala nola, txostenak, 
azterlanak eta gomendioak landuz.

Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lehiaren Defentsarako Zerbitzuak 
martxan egon diren bitartean lortu duten esperientzia 
kontuan hartuta, eta araudi berriaren aldaketen ondorioz, 
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia sortu duen eta 
Lehiaren Defentsarako Zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoan izango dituen eginkizunak ezarri dituen 
apirilaren 12ko 81/2005 Dekretua aldatu behar da, lege-
esparru berrira egokitu behar delako, eta horietako bakoitzak 
izango dituen eginkizunak argitu eta arrazionalizatu behar 
direlako. Izan ere, Estatuko lege berriak areagotu egin 
ditu lehiaren defentsarako autonomia-organoek dituzten 
eginkizunak; horretarako, euskal organoei egokitu zaizkien 
eskumenak dagokien moduan esleitu behar dizkie legeak 
lehenik, funtzionamendu-egitura eraginkorra izan dadin 
eta lehia sustatzen duen egitura aktiboa, betiere, Estatuko 
legeak ematen dituen jardunbide berrien bitartez.

Hori dela eta, Auzitegia eta Zerbitzua organo bakarrean 
ez biltzeko sistema mantendu da, gaur egun bezala, Euskal 
Administrazioa bere burua antolatzeko gai dela kontuan 
hartuta. Dena den, bi organo horiek sustapenaren arloan 
abiarazten dituzten jarduketak koordinatuta egotea 
aurreikusi da, horrela sistema eraginkorragoa izango delako 
eta bitartekoak arrazionalizatuago egongo direlako.
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L.K.N.
L.D.E.A.

Euskal Autonomi 
Erkidegoa

T.C.D.C.
Catalunya

T.G.D.C.
Galizia

Sortu Zuen Norma Lehiaren Defentsarako 
15/2007 Lege, uztailaren 

3koaren 12 artikulua 

81/2005 Dekretu, 
apirilaren 12koa, 

LDEAren sortu eta 
LDEZari eginkizunak 

izendatzekoa (EAEBO, 
84.na, 2005/5/6)

222/2002 Dekretu, 
abuztuaren 27koa, lehiaren 

defentsarako organoen 
sortzekoa. (DOGC  3711.

na, 2002/9/2koa)

6/2004 Legea, uztailaren 
12koa, Galiziako Lehiaren 
Defentsarako Organoen 
Arautzailea,   (DOG 141.

na, 2004/7/22koa)

Estatutu Juridikoa Organismo publikoa, 
aurreikusia dagoena 

Estatuaren Administrazio 
Orokorraren 

Funtzionamendurako 
6/997 Lege, apirilaren 
14koaren disposizio 

adizional hamargarrenaren 
1 apartatuan.

Ekonomia, Aurrekontu 
eta Kontrol Ekonomikoko 

Sailburuordetzari 
datxekion organoa.

Generalitateko Ekonomia 
eta Finantzako Sailari 
datxekion organismo 

autonomoa, izaera 
administratiboduna.

Izaera administratibodun 
organo autonomoa.

Egitura Instituzionala Konpetentzia Bakarreko 
autoritatea.

DUALA * (Soilik ditu 
organo ebazleari buruzko 

xehetasunak)

DUALA. Aldatzeko 
proiektua.

DUALA. Sistema 
bakarrera etortzea 
darabilte gogoan.

Aurrekontua 2008 10,5 milioi euro 667.510 € 1,31 milioi  € 935.323 €
Kideen Kopurua ehendakaria, 

Lehendakariorde eta 6 
Kontseilari

3 Kide (Aldizkako 
Lehendakaritza)

Lehendakaria
4 Kide

Lehendakaria
2 Kide

Lehendakariaren Maila Estatuko Idazkari Zuzendari Idazkari Orokor   
(Kontseilariorde)

Xunta-ko Presidenteorde

Bokalen Maila Zuzendari Orokor Zuzendari Zuzendari Orokor Conselleiro
Idazkari Orokorraren 

Dedikazioa
Esklusiboa Partziala Partziala Esklusiboa

Pertsonal Teknikoa 31 Jurista, 25 ekonomilari 
eta 20 bestelako materietako, 

hala nola ingeniari, 
matematikalari, etc

Ekonomilari 1 Ekonomilari 1, Jurista 1, 2 
Kudeaketa Teknikari

Pertsonal Administrat. 81 1 3 3
Egoitza Independientea Gobernua Independientea Independientea

 Lehiaren autoritateen taula.
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T.D.C.M.
Madrid

T.D.C.A.
Aragoi

T.D.C.C-L
Gaztela-León

JURADO 
D.C.E.

Extremadura
Sortu Zuen Norma 6/2004 Lege, abenduaren 

28koa, Sortzezkoa. 
(BOCM 310.na, 

abenduaren 30ekoa)

29/2006 Dekretu, 
urtarrilaren 24koa. (BOA 
17.na, 2006ko otsailaren 

10ekoa

36/2006 Dekretu, maiatzaren 
25ekoa

2/2005 Lege, 
ekainaren 24koa

Estatutu Juridikoa Ekonomiaren 
eta Berrikuntza 

Teknologikoaren 
Kontseilaritzari datxekion 
Organismo autonomoa, 

izaera administratiboduna

Ekonomia, Ogasun eta 
Enplegu Sailaren Politika 

Ekonomikoko Zuzendaritzari 
datxekion organismoa

Ekonomia eta Enpleguaren 
Kontseilaritzari datxekion 

organoa

Egitura Instituzionala BAKARRA DUALA * (Soilik ditu 
organo ebazleari buruzko 

xehetasunak)

DUALA DUALA

Aurrekontua 3.383.420 euro Politika Ekonomikoko 
Zuzendaritza orokorrean 
sartua. Funtzionamendu 

gastuak: 100.000 euro

94.700 €

Kideen Kopurua Lehendakaria 
4 Kontseilari

Lehendakaria
4 Kide

Lehendakaria
2 Kide

Lehendakaria
2 Kide

Lehendakariaren Maila Goi kargua Aragoiko Gobernuak 
izendatu lehendakaria, 
denbora partzialekoa

Ez atxikia EA.ko 
Administrazioari 

Bokalen Maila Goi kargua Aragoiko Gobernuak 
izendatu bokala, denbora 

partzialekoa

Ez atxikia EA.ko 
Administrazioari 

Idazkari Orokorraren 
Dedikazioa

Esklusiboa Partziala Partziala Esklusiboa

Pertsonal Teknikoa 3 Tekniko  (espezifikatu 
gabe)

Auzitegiak: ez dauka.
Instrukziobidean: (Abokatu 

1, 2 Ekonomilari, 
Laguntzaile 1)

Zerbitzuko pertsonala

Pertsonal Administrat. 5 Administratibo
3 Laguntzaile

Laguntzaile-Funtzionarioa 
denbora partzialekoa

Zerbitzuko pertsonala

Egoitza Independientea Gobernua Gobernua Gobernua

 Lehiaren autoritateen taula.
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T.D.C.V.
Comunitat Valenciana

AGENCIA D.C.
Andalucia

Sortu Zuen Norma Generalitatearen 14/2005 Lege, abenduaren 
23koa, Generalitatearen Neurrri Fiskal, 

Kudeaketa Finantziero eta Administratibo eta 
Antolamentuzkoa

29/2006 Dekretu, urtarrilaren 24koa. (BOA 17.na, 2006ko 
otsailaren 10ekoa

36/2006 Dekretu, maiatzaren 25ekoa

2/2005 Lege, ekainaren 24koa
Estatutu Juridikoa Gai ekonomikoetan eskudun den Conselerriari 

datxekion organismo autonomoa
Agentzia administratiboaEkonomia, Ogasun Kontseilaritzari 
datxekiona, Kontseilaritza horren Ekonomiako Idazkaritza 

Orokorraren bidez
Egitura Instituzionala Egitura duala (2008 arte) Lehiaren Defentsarako Aholkularitza-Kudeaketaren 

Zuzendaritza   xehetasunak)
Aurrekontua 2008 402.16 € 3.734.500 €
Kideen Kopurua Lehendakaria

2 Bokal
Zuzendari-Kudeatzailea, Lehendakaria eta 2 bokal

Lehendakariaren Maila Idazkariorde Zuzendari Orokor
Bokalen Maila Zuzendari Orokor Zuzendari Orokor

Idazkari Orokorraren 
Dedikazioa

Partziala Esklusiboa

Pertsonal Teknikoa Kudeaketarako Tekniko  1 
(2008ko hondarretan sartuko da)

9 Teknikari

Pertsonal Administrat. 2 (2008ko hondarretan sartuko dira) 8 Administrari 
Egoitza Berea Berea

BESTE ORGANO AUTONOMIKO BATZUK
Beste Erkidego Autonomo batzuek ez dituzte 
lehiaren defentsarako bere organoak sortu:

MURTZIA: Ekonomia Kontseilaritza, Enpresa eta 
Berrikuntza. Komertzio eta Artisautzako Zuzendaritza 
Orokorra. Dekretu 13/2004, otsailaren 13koa, zeinak 
lehiaren defentsarako materian funtzioak izendatzen 
dituen eta sortu Lehiaren Defentsarako Zerbitzu 
Erregionala (BORM 43.na, 2004/02/21ekoa).

KANARIAR UHARTEAK. Ekonomia eta Ogasun 
Kontseilaritza. Batasun Europarrarekiko Ekonomia 
eta Gai Ekonomikoen Kontseilaritzaordea.

ASTURIAS. Ekonomia eta Gai Europarretako 
Kontseilaritza. Ekonomiako Zuzendaritza Orokorra.

BALEAR UHARTEAK. Komertzio, Industria eta Energiako 
Kontseilaritza. Komertzioko Zuzendaritza Orokorra.

KANTABRIA. Ekonomia eta Ogasun Kontseilaritza. 
Komertzio eta Kontsumoko Zuzendaritza Orokorra.

ERRIOXA. Industria, Berrikuntza eta 
Enpleguko Kontseilaritza. Komertzio eta 
Industriako Zuzendaritza Orokorra.

NAFARROA. Ekonomia eta Ogasun 
Saila. Idazkaritza Orokor Teknikoa.

 Lehiaren autoritateen taula.
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KIDEAK

02.2

LDEA hiru kidez osatuta dago, beretako batek, bi urterik 
behin, Lehendakari kargua hartuaz bere gain. Berorretan 
parterik izan ez arren Euskal Autonomi Erkidegoko 
Administrazioko egitura hierarkikoak, Ogasun eta 
Administrazio Publikoko baliapide ekonomiko, tekniko 
eta gizazkoak ditu. Auzitegia, Euskadin sendo eta irmo 
izatera hel dadin lehiaren defentsarako autoritate eta 
kunpli ditzan bera sortarazi zuen Dekretuak izendatu 
konpetentziak, dotatu beharko da pertsonal tekniko eta 
administratiboz, kaulitatiboki eta kuantitatiboki egokia 
denaz, bere zerbitzuak Gizarteari eskein diezaizkion.

2008ko urtean, Auzitegia honako hauek osatu dute:

Lehendakaria:

Javier Berasategi Torices Jauna.
Lehendakariordea:

Joseba Andoni Bikandi Arana Jauna.

Bokala: 
Juan Luis Crucelegui Gárate Jauna.

Bestalde, Lehiaren Defentsarako Zerbitzuaren eginkizunak 
unitate berezi batek bururatzen ditu Eusko Jaurlaritzaren 
Ogasun eta Administrazio Publikoko Sailaren Ekonomia eta 
Planifikazioko Zuzendaritza barruan sorturikoak. Unitate 
hau sumetitua da LDEAren jardun eta ekina gidatzen duten 
independentzia, integritate eta konfidentzialitateko arau 
beretara.

LEHIAREN DEFENTSARAKO 
EUSKAL AUZITEGIAREN 
ESKUMENAK BERORREN 

DEKKRETUA ALDATU ONDOREN

02.3

36/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, Lehiaren Defentsarako 
Euskal Auzitegia sortu eta Euskal Autonomi Erkidegoan 
Lehiaren Defentsarako Zerbitzuari eginkizunak ezarri zizkion 
dekretua aldatzeko denak dio Lehiaren Defentsrako grietan 
Estatuaren eta Autonomien eskumenak koordinatzeko 1/2002 
Legearen markoan, Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiari 
dagokiola, 15/2007 Legea, uztailaren 3koa, Lehiaren 
Defentsarakoa, honako arloetan:

a) Lege horren 1, 2 eta 3. artikuluetan ezarritako 
portaerak xede hartzen dituzten prozeduretan. 
Horiei dagokienez, hain zuzen, ondoko ahalmenak 
izango ditu: zehapenak ezartzekoa, berak emandako 
ebazpenetan ezartzen diren betebeharren gainean 
hertsatze-isunak jartzekoa, kautela-neurriak 
hartzekoa, nahitaezko betearazpenetarako 
neurriak hartzekoa eta isunak ordaintzetik 
salbuetsi edo horien zenbatekoa murriztekoa.

Bere ikerkuntzak burutaratzeko, LDEZak enpresak obligatu 
eta behartu egin ditzake beharrezko irizten dion informazio 
guztia ekartzera; horretaz gain, enpresen egoitza eta lokaletan 
iragarri gabeko ikustapen eta miaketak egin ditzake. 
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b) Arbitrajeak, zuzenbidezkoak nahiz ekitatezkoak, 
ebazteko hartutako erabakietan, gai honi buruzko 
indarreko legeriak ezarritakoaren arabera.

c) Dekretu honetan ezartzen diren kontsulta-
funtzioetan, eta lehia sustatzeko 
eginkizunak betearaziz azterlanak, 
txostenak edo gomendioak ematean.

d) Lehiaren defentsari buruzko indarreko 
araudiarekin bat etorriz bere gain har 
ditzakeen gainerako eskumenetan.”

Honi jarraiki, nahiz Auzitegiak, oro har, bere dituen izatez 
Zerbitzuak instruitu behar lituzkeen prozedurak ebazteko 
eginkizuna. Arrazionalitatea eta eraginkoratsuna bilatu nahiak, 
ordea, aholkatu egiten du bi euskal organook beste eginkizun 
batzuk ere egin ditzaten, ebazpenetarik eta prozeduretarik 
harako direnak.

Esaterako, Auzitegiak, besteak beste, honako eginkizunak 
ere izango ditu: EAEko Administrazio publikoek emandako 
laguntza publikoen txostenak egitea; kontzentrazio prozeduren 
bigarren fasean txosten prezeptiboa igortzea; orobat, 
merkataritza establezimendu handientzako lizentziak emateko 
prozeduretan.

Bere aldetik denaz, Zerbitzuak igorri egin beharko du, 
besteak beste, 1/2002 Legea, otsailaren 21eko 5 artikuluko lau 
apartatuan aurreikusitako txosten prezeptiboa. Horren eskaria 
instrukzio fasean egin izan denean, arautzaile sektoriealei 
eskatu beharko die txosten esloteslea, Lege estataleko 17.2.d)- 
artikuluan aurreikusitakoa. Funtsean, bere ardurako dira 
zenbait eginkizun, modu orokorrean berari izendaturik dagoen 
instrukzio eginkizuna osatzen dutenak. Bestela esateko, albo bat 
utzi izan da eginkizun izendatze estu-estua, ebazpen-intsrukzio 
terminoei itsu-itsuan lotzea, eta beste bide bati lotu zaio, hots, 
eginkizunak halako modu batez izendatzen dira non lehiaren 
defentsarako euskal organoak gai diren Lehairen Defentsarako 
Lege estatalak izendatzen dizkien eginkizun eta obligazioak 
burutara eramateko. Hori guztia, baina, jakinda Euskadin 
lehiaren defentsarako bi organoek, bana-bana harturik, bere 
garrantzia dutela.
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AUZITEGIAREN OSOKO 
BILKURAREN EGINKIZUNAK

02.4

36/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, aldatu ondoren, hona 
jarraian eta xeheki LDEAren eginkizunak:

a) Erabakiak hartzea eta ebazpenak ematea, 
dekretu honetako 2. artikuluaren a) letran 
ezarritako eskumenak baliatuta eta bertan 
finkatutako jardun-esparruaren barruan.

b) Arlo honi buruzko indarreko legeria 
aplikatuz operadore ekonomikoek bere 
gain uzten dituzten zuzenbidezko nahiz 
ekitatezko arbitraje-prozedurak ebaztea.

c) Uztailaren 3ko 15/2007 11.5. artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Publikoek bere 
lurralde-esparruetan ematen dituzten diru-
laguntzen gaineko txostenak egitea.

d) Uztailaren 3ko 15/2007 58.1. artikuluan 
ezartzen den aginduzko txostena egitea, 
kontzentrazio ekonomikoen arloko 
prozeduraren bigarren fasearen barruan.

e) Europako Erkidegoaren Ituneko 81. eta 82. 
artikuluetan eta Lehiaren Defentsarako Legeko 
1., 2. eta 3. artikuluetan jasotzen diren jokaerei 
dagokienez, otsailaren 21eko 1/2002 Legeko 5. 
artikuluko Lau idatz-zatian ezartzen den aginduzko 
txosten ez-loteslea egitea, ebazpen-fasean eskatzen 
denean; baldin eta jokaerok Euskal Autonomia 
Erkidegoko lurraldean eragin handia badute, 
autonomiaz gaindiko esparrua ukitzen dutelako 
edo Estatuko merkatu osoa ukitzen dutelako.

f) Araudiak ezartzen duen guztietan txostenak egitea.

g) Uztailaren 3ko 15/2007 Legeko 1. eta 2. artikuluak 
aplikatzeari buruzko informazioa ematea eta 
oharrak aurkeztea organo jurisdikzionalei, betiere, 
Prozedura Zibilaren Legean ezarritakoa betez.

h) Eskudun organo judizialak hala eskatzen dionean, 
uztailaren 3ko 15/2007 Legeko 1., 2. eta 3. 
artikuluetan ezartzen diren portaeren egileek 
horien kalteren bat izan duten salatzaileei eta 
hirugarrenei ordaindu behar dizkien kalte-ordainak 
zenbatzeko irizpideei buruzko irizpena ematea.

i) Dekretu honetako 15. artikuluan ezartzen 
diren errekurtsoak ebaztea.

j) Uztailaren 3ko 15/2007 Legeko 54. artikuluan 
ezartzen diren kautela-neurriak hartzea.

k) Barne-arautegia prestatzea administrazio-
jarduna ezartzeko eta zerbitzuen antolamendua 
zehazteko. Barne arautegi hori Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.
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l) Auzitegiaren idazkaria izendatzea (7.5. artikuluan 
finkatu dira honek izan behar dituen ezaugarriak) 
eta, behar izanez gero, kargutik kentzea.

m) Lehendakariaren eta gainerako kideen errefusatzeak, 
bateraezintasunak eta diziplina-zentzarazpenak 
ebaztea eta beren eginkizunak betetzeko gauza 
diren eta ez-betetze larririk egiten duten epaitzea.

n) Lehiaren defentsa dela-eta, egiten dizkieten galderei 
erantzutea, Eusko Legebiltzarrak, Eusko Jaurlaritzako 
sailek, foru aldundiek, Euskal Autonomia 
Erkidegoko toki korporazioek, beste administrazio 
publiko batzuek, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
merkataritzako ganberek, lanbide-elkargoek, enpresa-
elkarteek, sindikatuek edo kontsumitzaile eta 
erabiltzaile elkarteek eginiko galderei, hain zuzen.

ñ) Lehiaren Batzorde Nazionalari prozedura 
amaitzen duten erabakien eta ebazpenen berri 
ematea, otsailaren 21eko 1/2002 Legeko 5. 
artikuluko Hiru idatz-zatian xedatutakoa betez.

o) Dekretu honetako 18. artikuluan ezartzen diren 
jarduketen bidez lehia eraginkorra bultzatzea.

p) Urteko memoria egitea.

q) Aurrekontuaren proposamena prestatzea.

Hona eginkizuna hauek sailkatzeko beste era bat:

1. Ebazletzako eginkizuna

1.1. Kondukta kolusoriak
1.1.1. Akordio horizontalak
1.1.2. Akordio bertikalak

1.2. Dominiozko posiziotiko kondukta abusiboak

1.3. Konportamentu desleialak

2. Aholkularitzako eginkizuna

2.1. Establezimentu komertzialen 
lizentzien gaineko txostenak

2.2. Norberaren aktibitaten gaineko txostenak 

2.3. Beste erakunde eta agente batzuen 
eskariz egin txostenak

2.4. Lehiaren Batzorde Nazionalaren 
eskariz egin txostenak

2.5. Sektore publikoko lehiaren gaineko txostenak
2.5.1. Kontratu publikoak
2.5.2. Laguntza publikoak

3. Eginkizun tutelarra

3.1. Ikerkuntzako prozedurak instatu 
eta galdegin LDEZari

3.2. Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiei 
proposizioak aurkeztu

4. Sustapen, dibulgazio eta hedabiderako eginkizuna 

5. Eginkizun arbitrala.

Lehiakortasun edo konpetentzia materiako 
legislazio berriak gizendu egin ditu LDEA-k bere 
hatsarrean zituen egitekoak, zeren, taulan erakutsi 
dugunez, egun egiteko horiek sektore publikoaren 
jardunak begiratzera ere heltzen baitira.
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1.na. Ebazpen eginkizuna

Auzitegiak modu honetara joka dezake: isun zehatzaile edo 
kohertzitiboen bidez, intimidazioz eta kalte-ordainetara 
behartzeko prozedurak asignatuz.

Hori guztia honako asmoz:

  Lehenik eta behin, debekatu edo ezeztatu akordio, era-
baki edo gomendio kolektibo, edo praktika kontzertatu 
edo konzienteki paralelo oro, xedetzat duena edo ekar 
dezakeena konpetentzia eragoztea, murriztea edota 
faltsutzea.

  Bigarrenik, debekatu enpresen dominiozko posiziotik 
hel daitekeen explotazio abusibo posible oro; debekatu, 
orobat, enpresa horien aurrean beste enpresa batzuek, 
ornitzaileek eta bezeroek izan dezaketen dependentzia 
ekonomikoa, hauek ez dutenez gero beste alternatiba 
parekorik bere aktibitaterako.

  Azkenik, Auzitegiak bere gain izango du lehia edo 
konpetentzia librearen faltsutzea –egintza desleialez- 
aldentzeko ardura.

Zehapen espedienteak.

1. Kondukta kolusoria (Lehiaren Defentsarako Legearen 1 
artikulua).

1.1. Akordio horizontalak.

1.2. Akordio bertikalak.

2. Dominiozko posiziotiko kondukta abusiboak (2 artikulua).

3. Konportamentu desleialak (3 artikulua). Kondukta 
kolusorioen barruan dira izaera horizontaleko eta bertikaleko 
akordioak. 

2na. Aholkularitza eginkizuna.

Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak lehiaren 
defentsari dagokion materiarekin zerikusia duten txostenak 
egiten ditu, berenez edo bere baitarik, edo hala galdeginik 
Eusko Legebiltzarrak, Eusko Jaurlaritzak, Eusko 
Jaurlaritzako Sailek, Foru Aldundiek, Euskal Autonomi 
Erkidegoko Korporazio Lokalek, beste Administrazio 
Publiko batzuek, Merkataritza Ganberek eta Euskal 
Autonomi Erkidegoko Erakunde enpresarial, sindikal, 
kontsumitzaileen edo usuarioenek. 

LDEA-k ondoko txosten motak igor ditzake:

  Merkataritzagune handiak kokatzeko, hedatzeko eta 
modifikatzeko lizentzien gaineko txostenak. Hauek 
prezeptibo dira, nahiz ez lotesle, 244/2006 Dekretu, 
azaroaren 28ko 7. 3. artikuluak jasoa daukanez; dekretu 
horrek 58/2001 Dekretu, urtarrilaren 27koa modifikat-
zen du, zein baitzen merkataritzagune handiak kokatu, 
hedatu eta modifikatzeari zegokiona.

  Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiaren beraren 
eginkizunen gaineko txostenak, direla ofizioz direla 
Eusko Jaurlaritzaren instantziaz, eta sektore ekono-
miko eta merkatuei buruzko ikerkuntza eta azterketak 
konpetentzia librearen ikuspegitik tratatuak, nola eta 
erakusten baitu Euskal Autonomi Erkidegoko Lehia-
ren Defentsarako Euskal Auzitegia sortu eta Lehiaren 
Defentsarako Zerbitzuaren eginkizunak asignatzeko 
81/2005 Dekretu, apirilaren 12koaren 6, c) artikuluak.

  Eusko Legebiltzarrak, Eusko Jaurlaritzak, Eusko Jaur-
laritzako Sailek, Foru Aldundiek, Euskal Autonomi 
Erkidegoko Korporazio Lokalek, beste Administrazio 
Publiko batzuek, Merkataritza Ganberek eta Euskal 
Autonomi Erkidegoko Erakunde enpresarial, sindikal, 
kontsumitzaileen edo usuarioenek eskaturiko txoste-
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nak, 36/2008 Dekretu, martxoaren 4koaren 6.n)  ar-
tikuluak dioenez:  

  Izaera normatiboko txostenak.

  Merkatuei buruzko txostenak.

  Txosten prezeptiboak, ezlotesleak, Lehiaren Batzorde Na-
zionalaren eskariz. Txostenok dira, eremu supra-autono-
miko edo Estatuko merkatuari bere osoan eraginik, Euskal 
Autonomi Erkideko lurraldean mingarriro eragiten duten 
konduktei buruzkoak. Izan litezke honako gaien gainean:

- Lehiaren Defentsarako 15/2007 Legeko 1, 2 eta 
artikuluei kontra doazkien praktikak.

- Batasun Europearreko Tratatuaren 81 eta 82 
artikuluei kontra doazkien praktikak eta 

- Bigarren fasean diren kontzentrazio operazioak. 
Hala jasotzen du Lehiaren Defentsarako materian, 
Estatuaren eta Erkidego Autonomoen Konpetentzien 
Koordinaziorako 1/2002 Lege, otsailaren 21ekoak 
koordinazio mekanismoei buruzko 5, 4. artikuluan.

  Sektore Publikoan Lehiaren Sustapena egin beharrari 
buruzko txostenak, hainbat Kontratu Publikoei zaie-
nez (15/2007 Legeko 13, 2.na eta 26, 1na artikuluak), 
nola Laguntza publikoei zaienez (11, 5.na artikulua).

3.na. Eginkizun Tutelarra

Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak eginkizun 
tutelarra dauka merkatuen garapenari buruz. Funtzio 
hori burutaratzen du Lehiaren Defentsarako Euskal 
Zerbitzuaren bitartez, zein hark insta dezakeen ikerkuntza 
egitera. Horretaz gain, Eusko Jaurlaritzari eta Foru 
Aldundiei motibozko proposizioak aurkez diezaizkieke, 
halako kasu jakinetan eskuar dezaten; eta halatan, eskuartze 
horrek norma legalei edo dirulaguntza publikoei darraizkien 
konpetentzia murrizteak deusezta edo modifikatu ditzaten.

4.na. Lehiaren politikaren sustapen, 
dibulgazio eta hedapenerako eginkizuna

Auzitegiak badu, orobat, bere esku dituen baliapideez 
lehiaren kultura hedatzeko eginkizuna, bai eta gai honetan 
ezagutza eta gaitasuna handiaraztekoa euskal gizartean. 
Hori guztia, merkatuen funtzionamentu efizientea 
bultzatzeko xedearekin. Horrek, ekarriko du, ondorenez, 
Euskadiko ekonomiaren produktibitate globalaren 
hobetzea eta garapen ekonomiko eta soziala. 

Lehiaren sustapenerako eginkizun hau ondoko egintzen 
bitartez izan ohi da:

  Lehiaren gaiari buruzko estudio eta ikerkuntzak susta-
tuz eta burutara eramanez.

  Sektoreei buruzko txosten orokorrak eginez.

  Sektore publikoaren jardunaren gaineko txostenak egi-
nez; bereziki ere, norma legalen aplikazioari jarriturik, 
merkatuan lehia libreren praktika oztopatzen duten 
egoerez.

  Administrazio Publikoen eskuetara proposamenak he-
laraziz, modifika edo ezezta ditzan merkatuko konpe-
tentzia librearen murrizte batzuk, etorri ere datozenak 
Administrazioaren beraren egintzetatik.

  Organo judizialetan inpugnatuz Administrazioaren be-
raren egintzak edo Lege lerrunez beheragoko normak.
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Lehiaren sustapenerako sistemak merkatuan eskuartze 
publikoa izan ditzaketen hiru arlo besarkatzen ditu:

Lerrune apaleko lege eta arauak.

Laguntza publikoak.

Kontratu publikoak.

1.- Lehiaren kontrako lege edo arauak.

LDLa aplikagarri zaie legez ezarri gabe diren lehiaren 
kontra doazen kondukta guztiei. Hori ez da, ordea, LAEa 
eta berorretatik datorren eskubidea aplikatzearen kaltetan. 
Eskubide Komunitarioaren lehentasunezko eta eragin 
zuzenaren printzipioen indarrez, enpresek bere kondukta 
egokitu egin behar dute LAEko 81 eta 82 artikuluetara. 
LAEko 10 artikuluak Estatu kideak behartu egiten ditu lealki 
kolaboratzera LAEren aplikazioan eta horri darraikion 
eskubidean. Ez dezakete, beraz, haren helburuak arriskuan 
jar ditzakeen normarik har edo ekintzarik egin.

Lehiaren autoritateek lehia sustatzeko egiten duten 
ahaleginak ez du eragin bera legeak direnean edo lerrune 
apalagoko normak direnean. Legeak direnean, txostenak 
eta gomendioak egin ditzakete. Lerrune apalagoko 
normetan, ordea, txosten-gomendioak eginaz gain, bere 
eremuan, autoritateek konpetentziadun jurisdikzioan 
errekurri ditzakete Administrazio publikoaren ekintzak.

2.- Laguntza publikoak

LDLeko 11 artikuluak eta RCDeko 7 eta 8 artikuluek 
osatzen dute Espainian laguntzen sistemaren controla.

Lehiaren autoritateek –ofizioz edota Administrazio 
publikoen instantziaz- azter ditzakete bere eremu 
territorialeko administrazio autonomiko eta lokalek 

emandako laguntzak, bai eta igor txosten eta gomendiorik 
merkatuko egiazko lehiari eusteko. (11,5. artikulua)

3 laguntza mota bereiz daitezke: 

-Ohartarazizko laguntzak.

-Exentzio Erreglamentuz estalitako laguntzak.

-Laguntza ilegalak.

3.- Kontratu Publikoak

BEan kontratuak designatzea TCEren printzipioak eta 
berorren normatiba onartu beharrari loturik dagokio.

Espainian ez dago kontratazio publikorako agentziarik, 
ez eta Kontratu publikoetan espezializaturik dagoen 
erakunderik non errekurtsurik jarri.

LDLaren arabera, lehiaren autoritateek kontratazio organoak 
aholka ditzakete eta Kontratazio Publikoa kontrolatu gomendio 
eta ekintza administratiboak ezeztatzeko errekurtsu judizialen 
bidez. 12,3. eta 13,2. artikuluek lehiaren autoritateei errekurritzea 
permititzen die LCSPri lotuta dauden sektore publikoko organo 

kontratatzaileen lizitazio, designazio definitibo eta kontratuak.

5. Eginkizun arbitrala.

Auzitegiak arbitrajeak ebatziko ditu -eskubideko zein 
ekitateko- gai honetan indarrean dagoen legislazioan 
datorren terminuetan.
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Lenehengo fasean bete egin ziren barruko antolamentua 
ezartzeko eman beharreko pausuak eta , ondorenean, 
kalitate osoko irizpidean oinarrituriko erakundea eratu zen.

Erreglamentu horrek lanabes maneiakor eta funtzionala 
izan nahi zuen. Hori ezinbesteko elementuei zitzaienaren 
aldetik. Berorrek besarkatuko zituen barruko kontuak, bai 
eta Auzitegiarekin harremanetan sartu behar zuten organo 
intsruktoreekiko eta pertsona partikularrekiko erlazioak. 

Lehiaren Defentsarako 15/2007 Lege, uztailaren  3koa 
–Lehiaren Defentsarako 16/1989 Lege, uztailaren 17koa 
eraberrituz- irailaren 1ean indarrean sartu zenez gero, 
Barne Erregimeneko Erreglamentu hau Lege berriaren 
edukira moldatu behar izan da.

AUZITEGIAK BERE BARNEAN 
JOKATZEKO MODUAK

02.5

Normatiba berri honen eta LDEAren eta LDEZaren 
esperientziaren ondorioz heldu diren aldakuntzek aldarazi 
egin dute Euskadiko Autonomi Erkidegoko LDEA 
sortu eta LDEZari eginkizunak izendatzeko 81/2005 
Dekretu, apirilaren 12koa. Beraz, behar izan da, batetik, 
marko normatibo berrira moldatu, batetik, eta bestetik, 
bi organoen eginkizunak argitu eta arrazionalizatu. 
Horrek guztiak, ondorenez, ekarri du 36/2008 Dekretu, 
martxoaren 4koa.
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Horrez gain, Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak, 
2007ko abenduaren 27an izandako saioan, Lehiaren 
Defentsarako Euskal Auzitegia sortzeaz jarritako 
proposizioa –Euskal Sozialistak talde parlamentariorena- 
eztabaidatu ondoren, onartu egin zuen delako proposizioa 
ondoko testuaren arabera:

 “Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritza 
instatu egiten du Lehiaren Defentsarako Euskal 
Auzitegiaren jardun-eremua ebaluatzera eta 
aztertzera, igor diezaion Eusko Legebiltzarrari 
2008ko ekainaren 30 baino lehen lege 
proiektu bat arau dezana delako auzitegia 
pertsonalitate juridikodun organotzat eta 
egoki dezana Lehiaren Defentsarako 15/2007 
Lege, uztailaren 3kotik datorren egoerara”. 

Osoko Bilkuran, Euskal Nazionalistek, Eusko 
Alkartasunak, Ezker Batua-Berdeek, Popularrek eta 
Sozialistek enmienda transakzional batera iritsi ziren –Talde 
Sozialistaren proposizioari egina-, Lehiaren Defentsarako 
Euskal Auzitegia legez sortzeari buruzkoa.

Alde batetik, aldakuntza normatibo hauek, Lehiaren 
Defentsarako antzinako 16/1989 Lege, uztailaren 17koaren 
eraberritzea, 15/2007 Lege, uztailaren 3koan zertua; eta, 
berriz, bestetik, EAEko LDEA sortzeko eta LDEZari 
eginkizunak izendatzeko 81/2005 Dekretu, apirilaren 
12koaren eraberritzea, eta Eusko Legebiltzarrak Eusko 
Jaurlaritzari egindako mandatuak -lege proiektu bat egin 
dezan Lehiaren Defentsarako Euskal Autoritatea sortzeko- 
gerokotu egin dute LDEAren Osoko Bilkurak aho batez 
2007ko ekainaren 18an onarturiko Barne Erregimeneko 
Erreglamentuaren egokitzapena.
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2.6.1 Plan estrategikoa
Berari asignatu eta izendaturik dituen eginkizun eta 
konpetentzien baitan, Lehiaren Defentsarako Euskal 
Auzitegiak badu, epe erdira edo luzera,  ondoko honetarako 
gogo eta bokazio:

Bere burua kalitatezko zerbitzu bilakatzeko, bai 
enpresentzat, bai kontsumitzaile eta gizarte osoarentzat. 
Horretarako, beilatu eta artatu egingo du merkatua 
eta konpetentzia librea, hauek hobe eta eraginkorrago 
izan daitezen, horiek direnez gero sistema ekonomikoa 
dinamizatzen dutenak hiritar ororen onerako.

LDEA-REN LAN PLANTEAMENTUA

02.6 Erreferente izateko, Euskal Gizarte osoa lagun 
duelarik eta Estatuko eta Batasun Europearreko lehiaren 
defentsarako organismoekin batera, konpetentzia kitzikatu 
eta gotortzeko orduan.

Prefesionalitate eta independentziaren eredu izateko. 
Horren egiteko, kasuak zorroztasun eta zuhurtasun 
gorenez tratatuko ditu, eta bere esku jarri izan zaizkion 
baliapideei efikaziarik albaitenez handiena aterako die 
legislazioak proklamatu helburuen kunplimentuan.

Horra, beraz, bere jardunaren gidari diren hiru printzipioak. 
Hiru akuiluon aurrean arituko da bere eginkizun eta 
kudeaketa planean; horiei segituko zaie Auzitegiaren 
monitorizazio global eta sistematikora iristeko. 

LDEA-ren Planteamendu estrategikoa.

XEDE ESTRATEGIKOAK

2008-2009 KUDEAKETA XEDEAK

Kalitatezko Zerbitzua 
Errreferentea Profesionalitatea 

eta independentzia

Printzipioak Baloreak

PLAN ESTRATEGIKOA

Gardentasuna
Profesionaltasuna
Independentzia

Eraginkortasuna
Konfiantza
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Auzitegiak, errferentetzat bost balore ditu begiz jota. 
Horien bostongatik nahi luke bere jarduna eta kudeaketa 
eredua ezagut dezaten barrutik zein kanpotik. 

GARDENTASUNA. Gizarteari bere osoan transmitituko 
dizkio bere helburu, irizpide eta jardunerako ereduak. 
Gardentasuna, horrez gain, konpromiso bat da; izan ere, 
ez soilik gizartearekiko, baina orobat Erakundearen langile, 
kliente, hornitzaile eta Auzitegiarekin harremanen zuzen 
edo zeharkakoren bat duen ororekiko.

PROFESIONALITATEA. LDEAk identitate bat 
sortu behar du, lan ongi bururatu, zorrotz eta sendoaren 
gainean. Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua duelarik 
asistitzaile eta berme, Auzitegiak bere baitako pertsonak 
motibaraziz jardungo du, hauen talentu eta adimena bilaka 
dadin kalitatezko zerbitzu; horrez gain, piztu eta sustatu 
egingo du bere kideen formakuntza tekniko etengabe eta 
eguneratua.

INDEPENDENTZIA. Auzitegia ez da Euskal Autonomi 
Erkidegoko Administrazioaren egitura hierkikoaren parte; 
bere eginetan eta konpetentzien garapenean independiente 
da Administrazio Autonomikoarekiko; eta legislazioak 
lehiaren materian dionari baino ez dio jarraituko. Halaxe 
izango da une orotan.

ERAGINKORTASUNA. Legislazioak izendaturiko 
helburuak lortuko ditu. Konpetentzia edo lehia librea 
hobetzeko bidean joango da, kasurik kasu bere ebazpena 
emanez, oroz gain, kasu nabarmenetan.

KONFIANTZA. Auzitegiaren jarduna hobekienetarik 
erakutsi behar duen balorea da konfiantza agertzea eta hura 
transmititzea; konfiantza, konpetentziaren sisteman parte 
hartzen duten agenteekin –Administrazio Publiko, elkarte 
enpresarial eta profesional, pertsona, kontsumitzaileen eta 
usuarioen elkarte- lotura akordio, harreman eta konexio 
puntuetara heltzeko.
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Xede eta obiektibu estrategikoak dira ezinbesteko 
erreferentzia Auzitegiaren kudeaketan epe luzera so eginez 
gero. Denboraren joanean beteaz joan behar luketen 
helburuak dira, baina, berez duten pisua eta ikuskeragatik, 
epe luzerako kontu dira eta erakundearen eginetan urterik 
askotako izango dira.

Hona hemen hautatu obiektibo estrategikoak:

LEHIAREN DEFENTSARAKO EUSKAL 
AUZITEGIAREN LANERAKO XEDE 
ETA PLANTEAMENTUAK

LDEAren ibiliari so bat eginez gero, ohartuko gara 
oinarri informatibo batzuk ezarrita daudela, hots, jada 
organo honi dagozkion eginkizunen berri modu egokian 
eman daitekeela. Auzitegiaren eginkizunetan bat, ardura 

gorenetakoa duena, da bere aurkezpena eta proiekzio 
soziala EAEan bertan. Hori ezinbestekoa da operatzaile 
ekonomikoek ezagut dezaten lehia libreari eusteko agindua 
duen organo hau. Horretan, profesionalitate, zorroztasun, 
independentzia oso eta legalitateari –Ordenamentu 
Juridikoari- errespeturik handienez arituko da.

Horiexek dira, beraz, Auzitegairen urratsetan izan diren 
printzipioak. Horiexek, 2008-2009 urteetarako kudeaketa 
xedeei eusten diten zutabeak.

Zehatzago esateko, honetara ekar daiteke azaldu berri 
duguna:

1. Egintzetarako ahalmena eta eraginkortasuna 
emendatu, ebatzi beharreko kasu gero eta 
gehiagori erantzuteko.

2. Giza taldea osatu.

3. Erreferente bilakatu erakunde eta agente 
sozio-ekonomikoentzat.

4. Gaian aditua den organismo moduan sendotu.

5. Beste autoritate batzuekiko (nazional eta 
nazioarteko) harremanak sendotu.

Garatu beharreko LAN PLANA lehendakin ezarria da 
lansail zenbaitetan:

1 SAILA. Profesio liberalak.

2 SAILA. Komenio kolektiboak.

3 SAILA. Banakuntza komertziala.

4 SAILA. Kontratazio publikoa.

Egiaz eta eraginkorkiro hobetu lehia librearen 
funtzionamentua eta merkatua euskal gizartean, 
bultzada izan dakion produktibitate globalari eta 

garapen ekonomikoari.

Euskal gizartean hedatu lehiaren kultura, 
agente guztiak har dezaten guztien 

mesederako faktoretzat.

Lehiaren gaiari zaionez, ezagutza eta 
ahalmenak garatu euskal agente sozial, 
ekonomiko eta instituzionalen artean.

HOBETU

HEDATU

EZAGUTU
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kapitulua ldea-k 2008an 
burutara eraman egintzak

03

Auzitegiaren izatean hirugarrena delarik 2008ko urtea, esan liteke berorren izatearen berri hartuz 
doazela agente sozio-ekonomiko gehientsuenak. Badakite berori dela organismo bat Euskadiko 
merkatuan lehia libreak funtziona dezan begiratzen duena.

Burutara eraman diren egintzak gehientsuenetan egin izan dira euskal gizarteko erakunde, agente eta 
organismo errepresentatzaileekin batera eta elkar hartuta.

Aurtengo jardunaldian hobetu eta sendotu egin izan dira giza ahalmenenak, hori guztia gizataldeon 
egintzak bere egokien eta hoberenera hel daitezen.

Ondoren deskribatuko dira burutara eramandako egintza nagusienak; sailez-sail datoz, aurrez ezarri 
izan diren helburuen kudeaketaren arabera.
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A) Ingurumaria bat sortu, konfidantza eta sekuritate 
juridikoa ekar liezaiekeena programa edo exentzio 
eta isun txikitze eskaka datozen enpresei.

Bi izan dira okasioak Lehiaren Defentsarako Euskal 
Auzitegiak teknika berritzaileak baliatu izan dituenekoak 
–estatu espainiarrean lehen aldiz-; direlako teknikok 
oinarritu izan dira isunen exentzio eta txikitze programen 
garapenean.

LEHIAREN DEFENTSARAKO EUSKAL 
AUZITEGIAK OSOKO BILKURAN R 02/2008 
ESPEDIENTEAZ HARTURIKO EBAZPENA 
2008KO UZTAILAREN 23AN. BERORRETAN 
EBATZI DA HIRU EUSKAL HERRIKO 
GARRAIOLARIEN SINDIKATUAK LEHIAREN 
DEFENTSARAKO EUSKAL ZERBITZUAREN 
PROBIDENTZIAREN KONTRA JARRITAKO 
ERREKURTSUA -2008KO MARTXOAREN 5A-, 
ZEINEK UKATU EGIN ZUEN HITZARTURIKO 
AMAIERA AKORDIOAREN ESKARIA.

 EGINTZETARAKO AHALMENA 
ETA ERAGINKORTASUNA 
HANDITU, EBATZI BEHAR 
DIREN KASU GERO ETA 

GEHIAGORI ERANTZUTEKO

1 XEDEA

2008ko otsailaren 25ean, Lehiaren Defentsarako Euskal 
Zerbitzuak (hemendik hara, LDEZ) HIRU EUSKAL 
HERRIKO GARRAIOLARIEN SINDIKATUaren 
kontra (hemendik hara, HIRU) buruzko zehapen 
espedientea hastea erabaki zuen, 2008ko urtarrilaren 
21ean garraiolarien tarifak %5 igotzea gomendatu zuelako. 
Delako gomendio hori hurrengo eguneko idatzizko 
prentsan eta prentsa digitalean nasaiki jaso izan zen.

2008ko martxoaren 4an LDEZeri aurkeztutako idazkian 
HIRUk hauxe eskatu zuen:

  Hitzartu zedila LDEZek hasitako zehapen prozedura-
ren amaiera hitzartu edo konbentzionala.

  Erabaki zedila prozeduraren izapidea etetea, harik eta 
prozedura amaiera konbentzionalez amaitzeko eskaera 
ebatzi arte.

LDEZek ebatzi zuen ez zela onartuko prozedura 
hitzarmen bidez amaitzeko eskaera, iritziz-eta espediente 
horretan ezin dela horrelako erabakirik hartu. Ondorioz, 
HIRUk administrazio-errekurtsoa jarri zuen Auzitegian 
LDEZaren probidentziaren kontra.
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LDEAk, horren gainean gogoeta egin ondoren, 2008ko 
uztailaren 23ko osoko bilkuran, errekurtsoa ebatzi 
zuen. Ebazpenean xeheki aztertzen da, batetik, amaiera 
konbentzionalaren naturaleza eta helmena -Lehiaren 
Defentsako Lege 15/2007an arautua-, eta bestetik, amaiera 
konbentzionala LDEZak HIRUren kontra abiarazitako 
zehapen espedienteari aplikatzea.

Auzitegiak jakitera eman zuen amaiera konbentzional, 
transakzional edo negoziatuko formula oinarritua dagoela 
prozedura alternatibo bat abian jarri izanean, eta prozedura 
horren baitan espedientatu enpresak edo enpresek halako 
konpromiso batzuen kunplitzea proposatzen dute, beti 
ere, asmoa izanik enpreson egitadeek lehia librean sortzen 
dituzten arazoak konpon daitezenekoa eta, geroan, 
halakorik berriro gerta ez dadinekoa. Hartu konpromisoek 
berekin batera ekar dezakete lehiren alderako egintzetan 
hastea bera ere, hots, konpetitibitatearen alde ekitea.

Amaiera konbentzionalaren helmenari zaionaz, Lehiaren 
Defentsarako Euskal Auzitegia esatera dator 15/2007 Legeak 
nasaiki zabaldu duela -akordio eta praktika debekatuen 
zehapen prozeduretan- amaiera konbentzionalaren 
helmena. Horrenbestez, alegia legehausleek proposa 
ditzatenean halako konpromiso batzuk -espedientearen 
obiektu diren konduktetarik lehiara heldutako eraginen 
konpongarri-, eta beti ere, interes publikoa bermaturik 
badago, LDLeko 52.3 artikuluak aurreikusten du amaiera 
konbentzionaleko fasea abiatzeko eskariaren posibilitatea, 
nahiz ordurako egintzen konkrezio Plegua (karguak 
jakinarazi) adoptatua izan, baina beharko da proposizio-
txostena Auzitegira bidalia ez izan.

LDEAk garrantzia ezinago handia damakio zehapen 
espedienteen ebazpenerako tresna alternatibo honi, zeinen 
aplikazio eremua legegileak, ezein dudarik gabe, hedatu egin 
baitu lehiaren defentsarako gure sistema modernizatzen duen 
berriztapen honetan eta, horrenbestez, sistema europear 
abangoardistenen parean jarri. Ebazpenean zenbait eskenaleku 
aurreikusten dira, ekar dezaketenak amaiera konbentzionalerako 
(zigorrik gabea) prozedura abian jartzea edota prozeduraren 
amaiera, alde biek proposatu konpromiso bidez (elkarren 
artean erabakitako zigorra).

Azkenik, HIRUk LDAZaren probindentziaren kontra 
jarritako errekurtsuari zaionaz,  LDEAk dio ez dela onargarri 
uste izatea edo kontsideratzea amaiera konbentzionala soilik 
dela aplikagarri bi enpresa identifikatu edo gehiago daudeneko 
espedienteetan. Lehiaren autoritateek egitekotzat daukate lehia 
librea defendatu eta begiratzea interes orokoarraren aldetik so 
eginda, aldebat utzirik hirugarren interesaturik –auzian interes 
partikularra dutenak- ageri den ala ez. Horren kontrakoak esan 
nahi luke modu oso estuan interpretatzen dela espedienteei 
amaiera emateko tresna alternatibo hau eta, horrenbestez, 
berorren aplikazioa murriztu egiten dela.
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Eremu europearreko lehiaren defentsarako beste sistema 
batzuekin bateratsu etorririk, amaiera konbentzionalak izan 
behar du lehiaren autoritateen eskura dagoen tresna ireki eta 
malgua, zuzen-zuzen jomuga dituena LDLeko 52 artikuluan 
izendaturik diren funtsezko bi xedeak, hots:

1. Espedientearen obiektu diren konduktetatik datozen 
eraginek lehia librean dituzten eraginak konpondu.

2. Interes publikoa behar bestean bermatu.

Hargatik, beraz, Auzitegiak irizten dio Zerbitzuak amaiera 
konbentzional bat abiarazteko prozedurari uko egiteko 
erakutsi dituen zioak ez zaizkiola lotzen 52 artikuluko 
edukiari, ez eta disposizioak lortu nahi dituen asmoei. 
Horretaz gain, kontra doazkie antzeko tresna judizialen 
aplikazioan egungo joerei, zein lehiaren autoritateek 
ekite eta kemen handiz garatzen ari baitira, europear eta 
nazioarteko eremuan.

Horren guztiaren ondorenez, Auzitegiak jarraian agertuko 
den Argiztapen Autoan jaso zuen zer praktikari jarraitu 
behar zaion proposaturiko zehapenaren gutxitze hitzartua 
duten kasuetan.

LDEA-REN AUTOA ZEHAPENAREN 
TXIKITZE HITZARTUAREN 
PROZEDURAZ, 2008KO UZTAILAREN 
23KO BERE EBAZPENEAN AURREIKUSIA 
(R 02/2008 ESPEDIENTEA, HIRU).

LDEZek hala eskatuz, Auto argigarri bidez LDEAk 
esplikatu egin zituen zehapenaren txikitze hitzartuari 
buruzko zenbait alderdi. Delako prozedura hori, amaiera 
konbentzionalarekin duen analogiagatik, LDEAren 
2008ko uztailaren 23ko ebazpenean (R 02/2008 
espedientea, HIRU) garatu izan zen. Ebazpen horretan, 
aurreikusi egiten zen zehapen espediente baten amaiera 
konbentzionalerako prozedura abirazteko posibilitatea, 
zein amai litekeen Lehiaren Defentsarako Legea hautsi 
duten enpresa edo enpresekin hitzarturiko zehapen baten 
bidez.

Bereziki ere, 2008ko dataz diktatu autoaren bidez  (R 
02/2008 espedientea, HIRU) ezartzen da zehapenaren 
amaiera hitzartua praktikan jartzea gerizatzen duen oinarri 
juridikoa, bai eta auto berean ezartzen dira hartarako 
burutaratu behar diren tramiteak zehapen prozeduraren 
baitan.



2008 memoria

38

1na. Zehapen txikitze hitzartuaren mekanismoa zehapen 
prozeduraren baitan dago eta bateratsu iraungo du 
Lehiaren Defentsarako Legearen (LDL) 52 artikuluan 
aurreikusia ohiko amaiera konbentzionalarekin (zehapenik 
gabea), zeinen funtzionamendu arauak aplikagarri izango 
baitzaizkio prozeduraren amaiera mota honi.

2na. Espedientatu enpresek eska lezakete zehapenaren 
txikitze hitzartua, eska dezatenean amaiera konbentzional 
zehapenik gabea eta horren apertura Zerbitzuak uka 
dezanean, zehapen prozeduraren zeinahi fasetan.

3na. Zerbitzuari dagokio baia edo eza ematea zehapenik 
gabeko amaiera konbentzionalera buruzko urratsetan 
hasteari; horretarako, lehenaz ikusi egin beharko da 
zein arazoa edota zehapen espedientearen obiektu den 
legehaustea.

4na. Zehapen hitzartuaren prozedura amaitzean –espedientatu 
enpresek aurkeztu eta onartu konpromisoen ordainetan-, 
apertura eskatzen den momento prozesala funtsezko da, 
zeren berorri baitagokio zehapenari aplikatu gutxitze edo 
murriztearen portzentajea (%40raino jeitsi liteke).

5na. Instruitu espedientearekin batera, LDEZak LDEAri 
igorri txostenean ebazpen proposizioa sartuko da, bai 
eta enpresak harturiko konpromisoek motibatu duten 
zehapena txikitzeari buruzko proposizioa (zirkunstantzia 
motelgarriak aplikatzeagatik).

6na. Ebazpen fasean, behin jasorik espedientea eta 
Zerbitzuaren Txostena, Auzitegiak LDLaren 51 artikuluan 
aurreikusitako izapideei jarraituko dio azken ebazpena 
hartu aurretik.

7na. Zehapena finkatzeko orduan, jaramon egingo zaie 
zehapen espedientearen obiektu den infrakzioari (arin, 
larri edo guztiz larri) eta LDLan aurreikusitako irizpideei.

LEHIAREN DEFENTSARAKO EUSKAL 
AUZITEGIAREN (LDEA) EBAZPENA 
R 03/2008 ASFALTOS-ASFALTOAK 
ESPEDIENTEAZ HARTUA 2008KO 
ABENDUAREN 30EAN, BERORI 
ABIATUA CONSTRUCCIONES PÚBLICAS 
COPRISA, S.A., ASFALTOS NATURALES 
DE CAMPEZO, S.A., EXCAVACIONES Y 
TRANSPORTES ORSA, S. L. ETA ASFALTOS 
URRETXU, S.A DIRELAKOEN KONTRA 

LDAren Osoko Bilkurak, 2008ko abenduaren 30eko 
dataz, bere ebazpena diktatu zuen CONSTRUCCIONES 
PÚBLICAS COPRISA, S.A., ASFALTOS NATURALES 
DE CAMPEZO, S.A., EXCAVACIONES y 
TRANSPORTES ORSA, S. L. eta ASFALTOS 
URRETXU, S.A direlakoen kontra abiaturiko 2007/17 
Espedientean, zein eratu zen ustez-eta enpresok 
Lehiaren Defentsarako 16/1989 Lege, uztailaren 17ko 
1., a) artikulua (1989/16 LDEA) hautsi egiten zutela; 
legehaustea prezioa finkatzeko zenbait akordiotan 
zegokeen.
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Espediente honen izapidetze edo tramitazioa konplexua 
izan da, agertu direnez gero berorretan aipagarri diren 
zenbait zirkunstatzia. 

  Esan dezagun, lehenik, espediente hau abiarazi zuela 
Estatuaren Administrazio Orokorreko Lehiaren De-
fentsarako Zerbitzu jada ezereztatuak direlako enpre-
son kontra, eta, behin instruituta, proposatu txostena-
rekin batera, igorria izan zela ebazpena eman ziezaion 
Lehiaren Defentsarako Auzitegi jada ezereztatuari. 
LDAren eskuetan, ebazpen fasean zelarik, LDEAk es-
pediente honen berri izan zuen eta, egintzak aztertu 
ondoren, ohartu zen ezen ikertu kondukten eraginek 
ez zutela efekturik Autonomi Erkidego honetaz harako 
beste ezeinetan. Hainbestez, 1/2002 Legeko 2 artiku-
luan, Estatuaren Eskuduntza eta Autonomi Erkide-
goen arteko Koordinazioari zaionekoan, LDAri eskatu 
egin zion tramitatu espedientea bidal ziezaien Euska-
diko Autonomi Erkidegoko Lehiaren Defentsarako 
Organoei. Eskariari jaramon eginik, LDAk Euskadiko 
Autonomi Erkidegoko Autoritatei igorri zien delako 
espedientea, eta horrez geroztik, LDEZak abiatua 
dauka.

  Bestalde, espediente hau igorri izanak bazekartzan zen-
bait problema juridiko, denak ere helduak 1/2002 Le-
gearen xehetasun faltatik –eskundatzak galdu ondoren, 
instruitu eta izapidean diren espedienteak igoirtzeari 
buruz-. Bereziki ere, honi dagokiolarik, esan behar da 
legea isilik dela lehenago konpotente izan den orga-
noak egin duenaz; horrek berebiziko garrantzia dauka 
errespetatu behar diren epeetan ustezko infrakzioaren 
preskripzioak aldarrikatzeko efektuetarako edota zeha-
pen prozeduraren iraungitasunetarako.

  Aintzatan hartzeko beste alderdi bat izan zen ea zein 
lege aplika zekiokeen. Espediente hau abiatu zen eta 
instruitu Lehiaren Defentsarako 16/1989 Legearen 
agindupean eta Euskal Auzitegira igorri izan zen egun-
go 15/2007 Legea indarrean sartu ondoren; horra zer-
gatik sortu ziren dudak aplikatu beharreko arauaz.

  Horretaz gain, presenteko espediente honetan nabar-
men jarri behar da ezen, berorren ebazpen fasean, 
LDEAn lehen aldiz bista oral bat egin izan zela, Auzi-
tegiari ikuskera koherentea sortzeko eta lehenago zi-
tuen dudak alboratzeko balio izan ziona.

  Azkenik, espedientatu enpresek erabaki egin zuten 
Auzitegiari konpromiso batzuk proposatu behar ziz-
kiotela, guztiak ere salatu egintzetan parte hartu iza-
na onartzeko eta sektorean lehia sustarazteko. Horrela 
jokatuz, lot zekizkiokeen LDEAk bere HIRU Ebazpe-
nean (2008ko uztailaren 23a) diseinatu amaiera hitzar-
tuaren prozedurari.
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Espedientatu enpresekin erdietsi izan zen akordioagatik, 
LDEAren ebazpenak aitortu zuen Asfaltos Naturales 
de Campezo S.A., Construcciones Públicas COPRISA, 
S.A. eta Excavaciones y Transportes ORSA, S.L. deituek 
Lehiaren Defentsarako Legeko 1.1.a) artikuluaren 
kontrako kondukta izan zutela. Delako kondukta hori 
izan zen zenbait produktu asfaltikoren plantako prezioa 
kontzertatu izana 2001 eta 2002ko urteetan. 

Aitorpen horren ondorenez, Auzitegiak ondoko zehapenak 
ezarri zituen:

a) ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO, 
S.A., enpresari larogeita lau mila eta bostehun 
(94.500,00) eurotako isun ekonomikoa.

b) CONSTRUCCIONES PÚBLICAS 
COPRISA, S.A., enpresari bederatzi mila 
(9.000,00) eurotako isun ekonomikoa.

c) EXCAVACIONES y TRANSPORTES ORSA, 
S.L. enpresari  hamabi mila eta bostehun 
(12.500,00) eurotako isun ekonomikoa. 

Betebehar hau bete ez balezate, atzerapen egun bakoitzeko, 
seiehun eurotako isun koertzitiboa jarriko zaie.

ASFALTOS URRETXU, S.A., enpresari zaionez, jakinarazi 
zen berorren partaidetza ez zela frogatu 2001 eta 2002 urteetan 
produktu asfaltikoen plantako prezioa finkatzeko orduan.

BISTA ORALA 03/2008 ASFALTOS-
ASFALTOAK ESPDIENTEAN

Zehapen prozeduraren baitan, eta ebazpen fasean, LDLeko 
51 artikuluan eta LDeko Araudiaren 19 eta 37 artikuluetan 
jasota datorrenez, LDEAk bista orala egitea erabaki lezake, 
interesatuek lehenagotik hala eskaturik edota Auzitegiak berak 
egoki irizten dionean espedientearen obiektu dena aztertu eta 
epaitzeko. 

Ilusita espediente honen konplexutasuna, LDEAk iritsi zion 
egoki zela bista orala egitea 2008ko urriaren 22an. Berori izan 
da  posibilitate hori baliatu izan den lehen aldia, gainerako 
espedienteetan ez da egundo holakorik egin izan.

Asfaltos-Asfaltoak espedientean inpututaturik lau enpresa 
zeuden, eta horietako bik baino ez zioten Auzitegiari eskatu 
bista orala egitea. Bista oralean lau enpresek hartu zuten parte, 
zeinek bere ordezkari legalaren bitartez. LDEZak ebazpen 
Proposizioa aurkeztuta, enpresetako ordezkari guztiek hartu 
zuten parte beren iritzirako egoki ziren alegazio eta argiztapenak 
aurkeztuz. Azkenik, Auzitegiko kideek zenbait itaun egin izan 
zituzten, ez-ulertu batzuk argiro uzteko asmoz.
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Aurreko ebazpen berriztagarriez gain, LDEA-k 2008ko 
jardunaldian honakoak ebatzi ditu:

LEHIAREN DEFENTSARAKO EUSKAL 
AUZITEGIAK OSOKO BILTZARREAN 
HARTURIKO EBAZPENA 2008KO 
MAIATZAREN 2OAN MC 01/2008, EUSKO 
BASQUE S.L. NEURRI KAUTELARREKO 
ESPEDIENTEAN. NEURRIOK LEHIAREN 
DEFENTSARAKO ZERBITZUARI ESKATU 
ZIZKION JAI ALIVE, S.L. ENPRESAK, 
EUSKO BASQUE, S.L. ETA EUSKAL 
TELEBISTAREN KONTRA ABIATURIKO 
ESPEDIENTEAN, AZKEN BIOK 
LEHIAREN DEFENTSARAKO 15/2007 
LEGEAK DEBEKATURIKO USTEZKO 
KONDUKTAK IZATEAGATIK.

2008ko urriaren 18ko dataz, Lehiaren Defentsarako Euskal 
Zerbitzuak, Jai Alive S.L. merkantilen aldetik salakuntza 
jaso ondoren, zehapen espedientea abiarazi zuen Eusko 
Basque, S.L., eta Euskal Telebista, S.A.ren kontra. Delako 
zehapen espediente horretan Jai Alive S.L.k, Leheiaren 
Defentsarako 15/2007 Legeko 54 artikuluaren gerizpean, 
eskatu zuen har zitezela neurri kautelarrak demandatuei 
elkarren artean zuten telebista kontratuaren aplikazioa 
galerazteko; beraz, Euskal Telebista, S.A.k utzi egin behar 
zion Eusko Basque, S.L. eta Master Jai, S.L.ren kirol 
gertakarien emititzeari, harik eta zehapen espedienteaz 
ebazpena eman arte.

Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak 2008ko 
maiatzaren 20ko ebazpenean atzera bota zuen neurri 
kautelarrak hartzeko eskaria, desegokitzat hartuaz Jai Alive, 
S.L., enpresak proposaturiko neurriak eta “periculum 
in mora” edo atzerapen perilak ez zuelako han ezein 
konkurrentzia.
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LEHIAREN DEFENTSARAKO EUSKAL 
AUZITEGIAREN  2008KO ABENDUAREN 
30EKO EBAZPENA, OFIZIOZ ABIATURIKO 
6/2008 ESPEDIENTEARI BURUZ, 
LEHIAREN DEFENTSARAKO 15/2007 
LEGEAREN KONTRAKO USTEZKO 
PRAKTIKA BATZUK ZIRELA ETA.

LDEZak 2007ko urriaren 2an erabaki zuen Bizkaiko 
okindegien eta bere asoziazio enpresarialen gaineko 
informazio erretserbatua abiaraztea, zenbait zantzu aztertu 
eta argitu ondoren, jakiteko ea hausten ote zen LDLa. 
Delako informazio erretserbatu hori ofizioz hasi zen  El 
Correo egunkariak argitaratu zuen berri baten ondorenez. 
Delako berriak zioen okindegi bateko enplegatuak 
“Bizkaiko okinen elkarteak” bidalitako gutuna jaso zuela eta 
horretan produktuen prezioa igo zezan estutzen zutela.

Espediente honetan Auzitegiak aztertu zuen ea LDEZak 
kontrastaturiko egintzek aipatu informazio erretserbatuan 
erakusten ote zuten  LDLko 1.1. artikuluaren kontra doazen 
kondukten zantzurik. Horren ondoren, Auzitegiak erabaki 
zuen zehapen espedienterik ez abiaraztea eta Bizkaian 
2007an ogiaren prezioa finkatzeko alegia akordio, erabaki 
edo aholkuen gainean egindako diligentziak artxibatzea. 
Horrela egin izan zen, zeren LDEZak bereganaturiko 
informaziotik ez zen segitzen lehiakideen arteko ezein 
akordio, erabaki edo aholkuren ebidentziarik, ogiaren 
prezioa finkatzeko asmoa zuenik. Areago, Auzitegiak 
jakinarazi zuen  LDEZaren ikerkuntzetan ikus zitekeela 
okindegiek ez ziotela elkarri eman prezioen gaineko 
informaziorik, ondorenean, prezio igotzeko akordio edo 
aholkurik ekar zezakeenik.

LEHIAREN DEFENTSARAKO EUSKAL 
AUZITEGIAREN 2008KO ABENDUAREN 
10EKO EBAZPENA, 05/2008 R 
ESPEDIENTEARI BURUZ,. BERORRETAN 
EBAZTEN DA CARREFOUR, S.A.K 
LEHIAREN DEFENTSARAKO EUSKAL 
ZERBITZUAK (LDEZ) 2008KO URRIAREN 
29AN EGINDAKO PROBIDENTZIAREN 
KONTRA JARRITAKO ERREKURTSOA. 
HARK UKATU EGITEN DU 2008AN 
ZEIN JAIEGUNETAN IREKI LITEKEEN 
DIOTEN DATUAK KONFIDENTZIALTZAT 
HARTU BEHAR DIRENIK.

LDEZak zenbait merkataritza zentroren kontra 
zehapen espedientea abiaraztea erabaki zuen, besteak 
beste, CARREFOUR, S.L.,ren kontra (hemendik hara, 
CARREFOUR) Lehiaren Defentsarako Legearen 1 
artikuluari buruz-buru doazen konduktengatik. 

CARREFOURek LDEZari eskatu zion 2008an 
aurreikusita dauden irekiera libreko jaiegunen gaineko 
datuak konfidentzialtzat jo zitzala, informazio hori sentikor 
baitzen ikuspegi komertzialetik.

LDEZak Probidentzia diktatu zuen ukatuz 2008an 
aurreikusita dauden irekiera libreko jaiegunen gaineko 
datuak isilpean izateko eskaria eta CARREFOURek delako 
Probidentzia horren kontrako errekurtsoa jarri zuen.
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LDEAk, 2008ko abenduaren 10eko osoko bilkuran, 
ebazpena hartu zuen CARREFOURek jarritako 
errekurtsoaz. Auzitegiak iritzi zion CARREFOURek 
berak 2008an jaiegunetan irekitzeaz dituen planak 
konfidentzialitatean izan behar direla harik eta informazio 
hori, bere izaera sekretua galdurik, jendearen jakinera 
pasatu arte. Auzitegiak arrazoizko iritzi zion delako 
informazio horren konfidentzialitatea abenduaren 28 arte 
luzatzeari, horixe baitzen urteko azken jaieguna.

LDEAk iritzi zion jaiegunetan irekitzeko planek 
enpresaren lehiakortasuna erakusten dutela; horrenbestez, 
komertzialki informazio sentibera izan daiteke, enpresak 
beste enpresa lehiakideen jakinetik kanpo gorde nahi 
diona. Hori hedatu eta jakinaraztea ez zen, Auzitegiaren 
aburuz, ezinbesteko motibo espedientea izapidetzeko.

LEHIAREN DEFENTSARAKO EUSKAL 
AUZITEGIAREN (LDEA) EBAZPEN 2008KO 
OTSAILAREN 28KOA IGUALATORIO 
MEDICO QUIRURGICO, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS-EN KONTRA 
ABIARAZITAKO 1/2007 ESPEDIENTEAZ.

2008ko otsailaren 20an, LDEAk ebazpen bat diktatu zuen. 
Hartan zuen aitortzen “Igualatorio Médico, S.A., de Seguros 
y Reaseguros” deritzanak lehiaren defentsarako 16/1989 
Legeko 1.1.a) artikuluaren kontrako kondukta izan zuela. 
Delako kondukta hori zen Igualatorioak bere Poliza Dental 
koadroan sartzean dentistei ezartzen ziela hauek bere kliente 
pribatuei (aseguratu gabeei) kobratzeko prezio minimoa.

Auzitegiak agindu zion IMQri jakinaraz ziezaiola bere Póliza 
Dental koadroko dentista bakoitzari bazuela libertate osoa 

bere kliente pribatuei (aseguratu gabeei) prezioa jartzeko 
orduan, eta delako erakunde merkantalari hirurehun mila 
bostehun eta zazpi (300.507) eurotako isuna ezarri zion.

Bere ebazpenean, Auzitegiak irizten dio ezen “Odontologiako 
zerbitzu profesional sanitarioen Disponibilitate Kontratu”ko 
3.5.b) klausulak LDLeko lehen artikulua urratu egiten duela. 
Klausulak IMQ eta bere koadroko espezialista odontologoak 
lotu egiten ditu, eta hartan estipulatzen da IMQekin kontratu 
egiten duen odontologoak bere aseguratuei aplikatu 
beharko dizkiola bere kliente pribatuari aplikatzen dizkion 
tarifa berak edo apalagoak. Klausula formalki artikulatzen 
bada ere “kliente faboratuenaren klausula” gisa, paziente 
pribatuei prezio minimoak aplikatu beharra, izatez, IMQek 
bere koadro dentaleko odontologoei ezarritako obligazioa 
da. Obligazio horrek, ondorenez, Bizkaiko aseguru eta 
zerbitzu dentalaren merkatuan lehia mendratu eta mehetu 
egiten baitu.

Ondoren hau oso koherente zaio, batetik, LDAk etxe 
aseguratzaileekin kontratatzen duten profesionalen prezio 
komertzialen gaietan daukan praktika erresolutorioari, 
eta bestetik, Komisio Europarraren eta USAko lehiaren 
autoritateen praktika administratiboari, beti ere, “kliente 
faboratuenaren klausula”ri zaion bezainbatean.

Ondorio horrek badu, baina, bere oinarria teoria 
ekonomikoan. Azken honek erakutsian jarri du zernolako 
eragin antikonpetitiboa duten prezioen gaineko akordioek 
egoera oligopolistetan edota merkatuaren gaineko ahalmen 
osoa dagoenean. Funtsean, zerbitzu dentalen markoan, 
printzipioz, behintzat, dentista bakoitzak, begiraturik-eta 
kontsumitzailearen premiei, libre izan behar du prezioak 
ezartzeko, halako moldez non zerbitzuen kalitate-prezio 
erlazioa izan dadin hoberena eta pazientearen ongizatea 
gorena. 



2008 memoria

44

LEHIAREN DEFENTSARAKO 
EUSKAL AUZITEGIAREN (LDEA) 
2008KO URRIAREN 29KO EBAZPENA 
04/2008 APIS BIZKAIA ETA 
GIPUZKOA ESPEDIENTEAZ.

2008ko urtarrilaren 30ean, honako proposizio hau 
aurkeztu zen LDEAren Erregistroan: “Lehiaren 
Defentsarako Euskal Zerbitzuaren proposizioa: batetik, 
zehapen espedientea ez hastekoa; eta bestetik, lehia 
sustatzeko ekintza batzuk, hauek Bizkaiko eta Gipuzkoako 
Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialek 
honorario oroentagarrien publizitatea egiteari buruzkoak 
(“gaia artxibatzeko proposamena”).

Auzitegiak iritzi zion orduandainoko egintzak artxibatzeko 
Proposizioa atzera bota behar zela. Delako proposizioa 
LDEZak egina zen.

Auzitegi honek iritzi zion, COAPI Bizkaia eta COAPI 
Gipuzkoari zaienez, hobe zela LDEZaren jarduerak 
subsumitzea egintza globalagoan. Beronen asmoa litzateke 
Kolejio profesionalen zenbait kondukta LDLeko 1 eta 2 
artikuluen kontra doazenak erro-errotik ebakitzea. Ekintza 
hau Euskal Autonomi Erkidegoan diharduten Kolejio 
profesional ororentzat litzateke. Guztiei, COAPI Bizkaia eta 
COAPI Gipuzkoa barne direlarik, arrazoizko epea emango 
litzaieke bere Estatutu, akordio, erabaki eta aholkuak oro 
egoki ditzaten LDLaren disposizioetara. Behin epe hori 
iraganik, LDEZak berak instruituko du eta Auzitegi honek 
ebatziko oraino ere LDLa urratzen ari diren Kolejio 
profesionalen kontrako zehapen espediente bana. 

LEHENA.- Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuak 
(LDEZ) eginiko proposizioa ezestea, hots, zehapen 
espedientea ez hasteko proposizioa Bizkaiko HJAEOren 
Honorario Orientagarrien Normei buruz eta Gipuzkoako 
HJAEOren Honorario Profesional Orientagarrien 
Arantzeei buruz. Alabaina, zehapen espedientea egitea 
bigarren ataleko lehen lerroaldean ezarritakoari dagokio.
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BIGARRENA.- LDEA agindu ondoko eginkizunok egin ditzala:

1. LDEZk Euskal Autonomia Erkidegoko Kolejio 
profesionalei jakinaraziko die Ebazpen hau, eta sei 
hilabeteko epea emango die haien borondatez honako 
hauek indargabetu ditzaten: (a) prezioen gomendio 
kolektiboen pareko diren baremo orientagarriak; (b) 
bisatu abusibuko prezio eta kondizioak; eta (c) LDLeko 1. 
edo 2. artikuluek debekaturiko beste edozein jokabide. 

2. LDEZek laguntza eskainiko die hala eskatzen duten 
Kolejio profesionales, hauek bere estatutuak eta barneko 
normatiba LDLera egoki dezaten.  

3. Sei hilabeteko epea igarota, LDEZek zehapen 
espedientea hasiko du LDLeko 1 edo 2. artikuluek 
debekaturiko konduktengatik, baldin Kolejio 
profesionalek jarraitzen badute kondukta debekatu 
horietan. 

4. LDEZek Ebazpen hau jakinaraziko dio Eusko 
Jaurlaritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari, 
eta LDLeko 1 edo 2. artikuluek debekaturiko jokabideak 
biltzen ez dituen estatutu-proiektu kolejial guztiak 
erregistroan suspendi ditzala eskatuko dio. 

5. LDEZek elkarlana eskainiko dio Eusko Jaurlaritzako 
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari zerbitzu horrek 
egokitzat jotzen dituen estatuto-proeiktu kolejialak 
aztertu eta ikusteko ea bat datozen LDLarekin.
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Espedientea Sektorea Data Emaitza

01/07 IMQ Zerbitzu Sanitarioa 08-02-20 Zehapen espedientea EAEAGean errekurritua

MC 01/08 Eusko 
Basque. S.L. Kirol Zerbitzua  08-05-20 Neurri kautelarrak hartzeko eskaria ukatua

R 02/08 Hiru Hiru Garraioa 08-07-23 Errekurtsua admitigarri amaiera konbentzionala

Auto argigarria Hiru Garraioa 08-09-30 Igorria LDEZari, Hiruri eta publikoki hedatua

04/08 Apis Bizkaia 
eta Gipuzkoa Zerbitzu Inmobiliarioak 08-10-29 Ukatua LDEZaren ez hasteko proposizioa eta lehia sustatzeko 

neurriak Hartzea

R 05/08 Carrefour Banakuntza Komertziala 08-12-10 Errekurtsu onetsia

06/08 Bizkaiko Okindegia Elikagai Zerbitzuak 08-12-30 Zehapen espedientea hasi ez eta artxibatu

03/08 Asfaltos – 
Asfaltoak Eraikuntza  08-12-30 Espedientea itxita: amaiera konbentzionala isuna hitzartuz

Iturria: LDEArena berarena

LDEA-ren ebazpenen laburpen taula, 2008
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B) Baliapideak asignatu sektoreka edo lan 
Planean ageri diren merkatuka , ekintzek 
eskatzen duten prioritatearen arabera.

Lan Planean aipaturiko prioritateak honako arloei 
dagozkie: profesio liberal, komenio kolektibo, banakuntzaa 
komertzial eta kontratazio publikoa.

Horren arabera, LDEAk bere lehentasun edo prioritateak 
sektore hauei begira jarri zituen, ekintza konkretuen bidez:

1 Saila: Profesio liberalak

  Kolejio profesionalentzako ofiziozko aholkuak propo-
satu zituen.

  Ikerkuntzetan abiatzeko intimazioa egin zuen.

  Elkarlanerako bilerak egin izan ziren Justizia, Enplegu 
eta Seguritate Sozialeko Sailarekin modu prebentiboan 
aritzeko.

2 Saila: Komenio kolektiboak

  Patronalekin eta sindikatuekin bilerak egin izan ziren 
sustapenari buruz.

3 Saila: Banakuntza komertziala

  Lehiaren autoritateekin estudio talde bat gidatu zen, le-
hiakortasun arazoak ikertzeko banakuntza komertzia-
laren sektorean.

  Estudio sektorial bat egin izan zen zera aztertzeko:

 Banakuntza minoristan lehiakortasuna.

 Banatzaile-hornitzaileen arteko harremana.

 Sektorearen murriztapen legalak.

 Bereziki ere, jaiegunetan irekitzeko orduak, etc...

4 Saila: Kontratazio publikoa

1. Estatu mailan parte hartu Lehiaren 
defentsarako Autoritateen arteko 
Kontratazio Publikorako Sare batean.

2. Proposatu zen salakuntza formal eta 
informalerako sistema bat sortzea delako 
sare horren markoan, edozein Autonomi 
Erkidegotan, kontratazio prozeduretan, ager 
daitezkeen eskumen arazoak konpontzeko.
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  Eraginkortasuna: Lehiaren autoritateen eskuartze 
eraginkorragoa samurtzen du; hauek bere ahaleginak 
merkatu lokaletara bilduko dituzte, horrela arlo honetan 
diren kontrolaren hutsuneak estaltzen dira.

  Batasuna: Lehiaren autoritateen eskuartze bateratua 
sustatzen du eta merkatuaren batasuna bermatzen.

  Sekuritatea: Aktore ekonomikoen sekuritate juridikoa 
gotortzen du. Hauek bere inbertsioak planifika ditzakete 
lehiakortasun irizpide obiektibuen ikuspegitik, bai eta 
autoritateekin zuzenki izan ditzakete harremanak.

Merkatu honi dagokionez, lehiaren autoritateen eskuartze 
prebentiboaren eta loteslearen beharra argiro geratu 
da berriki lehiaren autoritate britanikoak azaldu duen 
estudio batean (“Competition Commission”), “The 
supply of  groceries in the UK”, elikagaien banakuntzan 
egundo argitaratu den ikerkuntzarik zehatzena, beste 
herri batzuetako autoritateei erreferentziatzat balio behar 
liekeena.

C) Analisi teknika moderno eta arinak aplikatu 
txosten, ebazpen eta komunikazio elaborazioan. 
Horiek oro, proiektu normatiboetarako, sektore 
publikorako eta merkatuan lehia librea sustatzeko.

Behin ikusita Auzitegiak berak eta lehiaren beste autoritate 
batzuek, plano internazionalean, harturiko esperientzia 
merkataritzako superfizie handien zabalkundeari lizentziak 
ematearen gaian, 2008ko hasieratik LDEAk bere egintzen 
gaineko bir-ebaluazio sakon bat egin izan du. 

Gogoeta honek txosten bat ekarri zuen. Horretan salatu 
zen: lehiari jarritako murriztapen legalak eta kontzentrazio 
handiegia banakuntza komertzialean.

LDEAk “lehiakortasun test” bat onartuko du, irizpide 
obiektibuen gainean oinarriturik, 1000 m2 edo gehiagoko 
ezarpenak aztertzeko, merkatu hori baita produktu 
bereiziko merkatua eta zenbait eskualdetan baitu 
kontzentrazio handiegia.

Lehiakortasun Testak “Ceus Printzipioari” erantzuten dio:

  Lehiakortasuna: Banakuntzan lehia handiagoa 
hauspotzen du, merkatu kontzentratu gabeetan 
hazkunderako mugarik ekarri gabe.
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Merkatu lokal askotan banakuntza kontzentratua izateak, 
kontzentrazio hori betikotu eta merkatuan lehia mendratu 
egiten duten langa legal, ekonomiko eta estrategiko, bai eta 
egitura oligopolistak Competition Commission delakoa 
eraman dute “lehiakortasun testa” proposatzera lizentzia 
komertzial batzuen eskaria egiteko orduan. Hori, enpresa 
berriak sar daitezen eta merkatuan diren enpresa txiki baina 
merkatu lokalean kuota handia ez dutenak hazi daitezen.

Merkataritza superfizie handien gaineko txostenek 
aipu egiten diote 244/2006 Dekretuko 7.3. 
Artikulu, azaroaren 28koan ezarrita dagoenari, 
zein baita merkataritza superfizie handien ezarpen, 
modifikazio eta zabalkundeari buruzko 58/2001 
Dekretu, martxoaren 27koaren modifikazio; 
azken honek 7/200 Lege, azaroaren 10ekoa 
garatzen du. Marko normatibo honek Lehiaren 
Defentsarako Euskal Auzitegiari izendatzen dio 
txosten prezeptiboak egin beharra merkataritza 
superfizie handien ezarpen, modifikazio eta 
zabalkundeari buruz, lehia librearen ikuspegitik 
horien inpaktua ebaluatu ondoren.

Merkataritza superfizie handien gainean Auzitegiak 
egindako txostenek, erantzunez-eta Eusko Jaurlaritzaren 
Komertzio Zuzendaritzak gai honetan (merkataritza 
superfizie handien ezarpen, modifikazio eta zabalkunderako 
lizentziak) eskatutakoari, helburu dute proiektuen 
egokitasuna aztertzea lehiaren defentsararen aldetik 
denaz. Ondoren datoz zerrendaturik Auzitegiak igorritako 
txostenak, jardun mota honi 2008ko ekitaldian.
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Eskarigilea Gaia Sarrera data 
LDEA

Irteera data 
LDEA Oharpenak

Eroski Errebal Eibar Implantacion 07/02/2008 18/03/2008 Favorable

Merkal Calzados Zalla Implantacion 07/02/2008 18/03/2008 Favorable

Eroski  Balmaseda Implantacion 20/02/2008 18/03/2008 Favorable

H.K. Hewyorker Jeans, S.L. Implantacion 05/03/2008 11/04/2008 Favorable

Lidl Supermercados Portal Gamarra Vitoria-Gasteiz Implantacion 11/03/2008 11/04/2008 Favorable

Punt Roma S.L. C.C. Ballonti  Portugalete Implantacion 25/03/2008 11/04/2008 Favorable

Hipercor S.A. Salburua Gasteiz Implantacion 01/04/2008 23/05/2008 Favorable

Eroski City Mungia Implantacion 21/04/2008 27/06/2008 Favorable

Eroski Otaola Eibar Ampliacion 07/05/2008 27/06/2008 Favorable

Merkal Calzados , S.L.  Bilbao Ampliacion 15/05/2008 27/06/2008 Favorable

Eroski Bremen-Gasteiz Implantacion 15/05/2008 13/10/2008 Rechazado

La Halle Iberia - Olaberria Implantacion 21/05/2008 27/06/2008 Favorable

King Jouet España, S.A. - Gorbeia Implantacion 27/06/2008 01/10/2008 Favorable

Forum Sport Laudio Implantacion 01/07/2008 01/10/2008 Favorable

Hennes&Mauritz, S.L. - Garbera Implantacion 04/07/2008 01/10/2008 Favorable

Aldi Pinto Supermercados, S.L Implantacion 15/07/2008 01/10/2008 Favorable

Zara España Cc Los Fueros Barakaldo Implantacion 29/07/2008 29/09/2008 Favorable

Eroski San Isidro - Bilbao Implantacion 12/09/2008 01/10/2008 Favorable

King Jouet España, S.A. - Megapark Barakaldo Implantacion 02/10/2008 03/12/2008 Favorable

Uvescaya Leioa Implantacion 03/10/2008 11/12/2008 Favorable

Grupo Supeco Maxor, Slu Gasteiz Cambio Titularidad 30/10/2008 22/12/2008 Favorable

Uvescaya Galdakao Implantacion 26/11/2008 22/12/2008 Favorable

2008an LDEA-k superfizie handiei buruz egindako txostenak



51

Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia

Egindako txosten tipologia Zenbakia
Superfizie handiak (7-3. Art., 244/2006 Dekretua, azaroaren 28koa) 22

Merkatuak (Art. 6, n, 36/2008 Dekretua, martxoren 4koa) 2

Aholkuak (Art. 6, n, 36/2008 Dekretua, martxoren 4koa) 1

Lehiaren Batzorde Nazionala (Lehiaren defentsarako gaietan, Estatuaren eta EE.AA.en arteko 
Koordinaziorako Art. 2 1/2002 Legearen 2. 2) Gatazketarako Aholkularitza Batzordea 2

Jardunetakoa (6, n Art.) 36/2008 Dekretua, martxoaren 4koa   1

OROTARA 28

Egindako txostenen tipologia
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Merkataritza superfizie handien gaineko txostenez gain 
–esan berri-, LDEAk bestelako txostenik ere egin izan du; 
taulan ageri dira:

1. Bi (2) txosten merkatuen gainean, Eusko 
Legebiltzarreko Industriako Batzordearen eskariari 
erantzuteko eginak, ondoko edukia dutelarik:

  “Elikagaien prezioen igotzea”, “Eusko Jaurla-
ritzaren laguntza estrategikoen egitasmoa”.

  “Gasteizen, Eroskiren superfi-
zie handi baten irekitzeaz”.

  “Lehiakortasun testa”

2. Aholku txosten bat, Eusko Legebiltzarreko 
Industria Batzordearen eskariz: “LDEAren 
independentzia. Lehiaren defentsarako 
normatiban aurreikusitako ikerkuntza ahalmenak. 
Berorren helmena egintza sindikalen aldera”.

3. Jardun txostena, Eusko Legebiltzarreko Ekonomi, 
Ogasun eta Aurrekontuen Batzordearen 
eskariz.: “2008-2009 Kudeaketa Planaren 
eta 2007ko Memoriaren Aurkezpena”.

4. Bi txosten Gatazketarako Aholku Batzorderako, 
Euskaltel-Telefónica auziaz, LDEAren lehendakariak 
proposaturik: lehen txosten bat, LDEAk eta LDEZak 
elkarrekin egina, lehiaren euskal autoritatearen 
organoek ikuskera bakarra aurkeztu zutelarik.
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D) LDEA eta LDEZ (Lehiaren 
Defentsarako Euskal Zerbitzua) elkarlanean 
aritu eta elkarlan hori koordinatu

LDEAk eta LDEZak, Lehiaren Defentsarako Euskal 
Sistema osatzen duten organismo diren aldetik, elkarlan 
eta koordinaziorako jarraibide batzuei segitzen diete. 
Jarraibide horiek etengabeko harreman informaletatik 
datoz, bai eta 2008. urteko hamabost bileretatik, zeinetan, 
besteak beste, orientabide modura, honako gaiak aztertu 
baitira:

  Eginkizun diren estudioen planifikazioa.

  Gatazketarako Aholku Batzordea antolatzea, Euskalte-
Telefónica auzia.

  Web orria eta espedienteen izapidetzeko aplikazio in-
formatikoa.

  LDEA sortzeko Dekretuaren modifikazio Dekretua 
eta LDEZari funtzioak izendatzea.

  Jai Alive, Hiru, Apis Bizkaia eta Gipuzkoa auziak.

  Kolejio Profesionalak.

  Komenio Kolektiboak. Jaiegunetan zabaltzea.

  Sindikatuak.

  Ehorztetxeak.

  Bista orala antolatzea, Asfaltos-Asfaltoak auzia.

  Lehiaren Aholkularitza Nazionalean partehartzea.

  LKNak koordinaturik, lantaldeetan partehartzea.
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GIZA TALDEA OSATZEA

2 XEDEA

LDEAren Idazkaritza Orokorra

Auzitegiaren Idazkaritza da organo zuzendaria. Beroni 
dagokio Osokoaren prozedura eta ebazpenak Eskubideari 
egokitu zaizkiola bermatzea, bai eta bere kideei asesoria 
juridikoa ekartzea. Idazkariak kideak laguntzen eta gidatzen 
ditu hauen auzi eta kudeaketak izapidetzen eta Osokoaren 
bilerak antolatzen, hauetan parte hartzen dutelarik, bozez 
baina ez botoz.

A) LDEAren barne egitura atondu, 
bere eskumen arabera.

Ekitaldi honetan, barne funtzionamenduaren mekanika 
sendotu egin da eta egokitu eskumen berriei, Lehiaren 
Defentsarako 15/2007 Lege, uztailaren 3koa onartu 
izanetik etorritakoei. Lege berri honek ondorenez ekarri du 
81/2005 Dekretu, apirilaren 12koa bihurtu izatea 36/2008 
Dekretu, martxoaren 4ko; berau LDEA sortzeazko 
Dekretuaren modifikazioarena eta Euskadiko LDEZari 
funtzioak asignatzearena.
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36/2008 Dekretu, martxoaren 4koak bere 6,1) artikuluan 
dio, LDEAren Osokoaren egiteko dela Auzitegiaren 
Idazkaria izendatzea. Beraren 7,5. artikuluak dio LDEAren 
Idazkari jardungo duela, bozez baina ez botoz, A Taldeko 
funtzionari batek, eskubidean lizentziatua, Ogasun eta 
Administrazio Publikoko Sailari atxikia, Auzitegiaren 
Osokoak izendatua.

Ari den hiru urteotan, Auzitegiak Idazkari Orokor baten 
laguntza du, berau dedikazio partzialez eta ordaindugabea. 
Jakinik-eta organo zuzendari hau zer den garrantzizko 
eskubide administratiboa era egokian aplikatzen oten 
den bermatzeko, LDEAk bere lehengo iritzian dirau, 
hots, Idazkaritza Orokor denbora eta dedikazio osorakoa 
beharrezko zaiola.

LDEAren Errolda

Auzitegia barne galdeketetan hasia da errolda propio bat 
lortu eta hura ibilian jartzeko asmoz, handitu egin denez 
gero, espedienteen izapidetzea, eta garrantzizko denez 
gero, prozedura administratiboaren epeei lotzea.

Prozedura administratiboaren aplikazio informatikoa.

Lehiaren Defentsarako Auzitegia sortzeko eta EAEan 
LDEAri egitekoak izendatzeko 81/2005 Dekretu, 
apirilaren 12koaren modifikazioak –jasoa 36/2008 Dekretu 
berri, martxoaren 4koan- lehiaren defentsarako euskal 
organoen eginkizunak emendarazi egin ditu. Egoera berri 
honek berarekin dakar sendotu egin beharra LDEAren eta 
LDEZaren arteko elkarlana eta koordinazioa. Hori laster 
ikusiko da aplikazio informatiko berri bat gara dadinean, 
horrek hobetu egingo baitu eta arindu prozedura gerora 
egin daitezen espedienteetan.
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B) Profesional kualifikatuz dotatu

Aintzatan harturik gizabaliapideen arloan sistema 
administratiboak dakartzan eragozpenak, LDEAk oraino 
ere planteamentu posibilistetan jarraitzen du, erakunde 
horri dagozkion premia obiektibuen azpitiko eskariak 
eginez. 2008an LDEAk bere baitara ekarri du ekonomi 
teknikari bat aurreko ekitaldiaren hondarrean. 2006az 
geroztik badu pertsona bat organismoaren egiteko 
administratiboak oro egiten dituena. Pertsona hauek Eusko 
Jaurlaritzako zenbait Sailetan aritu izanagatiko esperientzia 
nasaia dute.

2007 eta 2008 bitarte horretan beharrezko kudeaketak 
egin izan dira beste teknikari bat erakundera ekartzeko, 
eskubidean edo zientzia ekonomiko eta enpresarialetan 
lizentziatua. Hona, beraz, berorren egitekoak: 

  Gure eskuldean Lehia Estataleko eta komunitarioko 
Zuzenbidea aplikatzeazko eginkizunak beharko ditu 
beregain hartu, bereziki ere, txostenak erredaktatu eta 
ikerkuntzak egin gai honetako eskubide eta jurispru-
dentziaren bilakaeraz, beronen alderdi askotan: kon-
dukta kolusibo, kontzentrazioen kontrol eta laguntza 
publikoen kontrola.

  Era beren, Zerbitzutik datozen espedienteetan segit-
zen den prozeduraren gaineko ardura izango du; espe-
diente horietan Auzitegiak ebatzi egin beharko du. Ho-
rrez gain, delako teknikari hori Auzitegiaren lagungarri 
izango da beronen ebazpenen kunplimentuak eskatzen 
dituen zereginetan.

  Erakunde, profesional eta enpresarientzako ikastaro 
eta hitzaldiak antolatzen parte hartuko du.

  Berme emango dio Auzitegiari beronen eginkizun 
errepresentatiboari dagozkion zereginetan.

2006ko Memorian ere LDEAk gogorarazi zuen 
bazuela, gizabaliapide kontuetan, lau laguneko 
taldea sortzeko asmoa, bi profil tekniko-juridiko-
ekonomikodunak, eta beste bi administrazio eta 
kudeaketa zereginetarako. Egun ere horixe da erdietsi 
nahi den helburua. Funtzionamenduko hirugarren urte 
honetan, ezin dugu asmo hori geroko geroan utzi.
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C) Ikaskuntza etengabearen kultura sustatu.

Formakuntza etengabea

Birziklatzea, ezagutzak eguneratzea, perfekzionamentuan 
taigabe aritzea eta lehiaren eskubidearen eta ekonomiaren 
tratamentu eta aplikazioan egin izan diren aurrerakuntzak 
helburu lehenetariko eta ezin uko eginezko dira 
LDEArentzat.

Sarean lan egitea Lehiaren Sistema Europearrean hasia 
da. Berori Batzorde Europarretik –Batasun Europearrean 
lehiaren gaietan autoritate gorena- koordinatzen da estatu 
kideen sistemekin. Bere aldetik, estatu batzuek, hala nola 
Alemania eta Espainia, lehiaren defentsarako sistema 
deszentraliztatua dutelarik, etengabeko berriztapen 
eta koordinazioak eragiten dituzte lehiaren politikaren 
tratamentuan eta horrek, beraz, horren guztiaren ezagutza 
du eskatzen.

LDEAk parte hartzen du –geroago ikusiko da bere 
egintzetan- maila nazional, europear zein internazionalean; 
lortzeko, horrela: formakuntza taigabea; eguneratzea 
lehiaren normatibaren aplikazioetan izandako hobekuntza 
eta aurrerapenak; eta lehairen arloan analisi ekonomikoak 
duen garrantziaz ohartzea. Auzitegi barruan, modu 
bertsuko egintzak antolatzen ditu, nahiz baden eragozpenik 
Administrazioaren aldetik pertsonal tekniko eta 
administratiboarentzat etengabeko formakuntza lortzeko; 
azken hau izan liteke hizkuntzetan dagoen mailari eutsi eta 
hobetzeko ikastaroak, bai eta bestelako ikastarorik.

D) Beharrezko bitartekoak eskuratu eta 
administratu aski izen eta esperientzia duten 
pertsonalitateekin elkarlanean aritzeko.

Harreman hauek egin nahi dira elkarlan zuzenaren bidez 
eta kolaborazio akordio bidez; azkenok, Unibertsitate, 
lehiaren autoritate nazional, europear, internazional 
eta lehiaren arloan eta arlo ekonomiko-juridikoan 
pertsonalitate direnekin.

2008ko ekitaldi honetan elaboratu eta kontsentuatu dira 
kolaborazio interinstituzionaleko akordioak, zein LDEAk 
laster sinatuko baititu Frantziako Lehiaren Autoritatearekin 
(Conseil de la Concurrence) eta Lehiaren Batzorde 
Nazionalarekin (LBN).

Zenbait unibertsitatekin harremanetan izan gara 
haietako irakasleen bitartez; hona batzuk: Bartzelonako 
Unibertsitatea, Madrileko Unibertsitate Complutensea, 
Nebrijako Unibertsitatea, Le Conseil de la Concurrence, 
LBN, Rafael del Pino Fundazioaa, etc...
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A) LDEAren hedapen eta gardentasuna.

Aipatua datorrenez, gardentasuna da LDEAren 
erreferentziazko bost balioetako bat. Berorren bidez 
nahi luke ezagundua izan dadin bere eginetan eta bere 
kudeaketetan.

Bestalde, han-hemenka bere izena hedatzea eta 
ezagutaraztea da LDEAren xede estrategiko bat. Xede du, 
beraz, euskal gizartean lehiaren kultura zabaltzea, horrela, 
agente sozial, ekonomiko eta jende orok har dezaten 
guztien alderako ari den egiletzat.

ERREFERENTE IZAN 
ERAKUNDE ETA AGENTE 

EKONOMIKO-SOZIALENTZAT

3 HELBURUA

Alderdi honetatik, 36/2008 Dekretu, martxoaren 4koak 
–Euskadin Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia 
kreatzeko eta Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuari 
eginkizunak izendatzeko Dekretuaren modifikazio- bere 
6, N) artikuluan jasoa dauka, Auzitegiaren Osokoaren 
eginkizun, erantzutea –lehiaren defentsaren gaietan- Eusko 
Legebiltzarrak egin diezaizkion galderei. Era berean, 
6 artikuluak, p) apartatuan, jasoa dauka, Auzitegiaren 
eginkizun, urteko memoria apailatzea.
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Beraz, gardentasun eta hedapenerako bere konpromisoa 
bete aldera, Auzitegiak lau (4) agerraldi egin izan ditu 
Legebiltzarrean, ondoren gaingiro azaldurik datozenak: 

LEHIAREN DEFENTSARAKO 
AUZITEGIKO LEHENDAKARI 
JAVIER BERASATEGI TORICES 
JAUNAREN AGERRALDIA EUSKAL 
LEGEBILTZARREKO INDUSTRI, 
KOMERTZIO ETA TURISMO 
KOMISIOAREN AURREAN

Euskal Sozialistak talde parlamentarioaren eskariz, 
LDEA-ko burua, Javier Berasategi Torices Jauna,  Eusko 
Legebiltzarreko Industri, Komertzio eta Turismo 
Batzordearen aurrean agertu zen honako arazoez 
jarduteko:

1. Elikagaien prezioen igoera.

2. Eusko Jaurlaritzaren egitasmoa laguntza estrategikoez.

Ondorioak:

1. Zenbait produktu agrikolen prezioek, bereziki ere 
zekalearena eta esnearena, igoera eder askoa izan 
dute mundu osoan, eskeintza eta eskariaren arteko 
desorekagatik. Bi lehengaion prezioen igoera honek joera 
inflakzionista ekarri du lehengaiokin zerikusia duten 
gainerako produktuetara.

2. LBNak prezio igoera nabarmena izan duten produktu 
fabrikatzeileen elkarte nazional kasik guztietan ikertu izan 
du eta zehapen espediente bat abiatu du haien kontra, 
egiaztatzeko-eta ea badenentz kontzientziazio kanpainiarik 
prezioen igoera inminentari buruz eta erabakitzeko ea 
direlako kanpainia horiek har ote daitezkeen prezioen 
gomendio kolektibotzat, LDLaren kontrako joeratzat, 
beraz. LBNek ikertzen abiatu den berean, LDEZak, 
LDEAren eskariz, ustegabeko ikerkuntza bat egin izan 
du euskal ogigintza sektorean, era horretan organismo 
autonomiko batek egindako lehena, informazio 
erretserbatuaren baitan (espediente formala ireki aurreko 
fasea).

3. Aldebat utzirik produzitzaileen elkarteen aldetiko 
gomendio kolektiborik baden ala ez, sektore 
produktiboaren atomizazioak eta banakuntza handiaren 
erospen-botereak zera pentsarazten digute: elikagaien 
prezioen inflakzioranzko bideak izan lezakeela zerikusirik 
merkatu minoristaren funtzionamentuarekin.
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4. Elikagaien eskariaren ezaugarriek banakuntzari ematen 
diote prezioak igotzeko malgutasun apurren bat: elikagaien 
eskaria erlatiboki inelastikoa da (batez ere, premia-
premiazko diren produktuetan, hala nola ogia eta esnea), 
kontsumitzaileak prezioari buruzko infromazio asimetrian 
daude eta, horrez gain, beste faktore batzuei balioa ematen 
diote, esaterako, establezimentuaren hurbiltasuna eta han 
opatzen zaien tratua.

5. Eskeintzaren aldetik denez, autozerbitzuko banakuntza 
minoristaren merkatuak ezaugarri oligopolistak ditu: 
kontzentrazioa eta merkatu kuota jasoak merkatu 
geografiko erregional eta lokaletan. Horrek erraztu egin 
litzake portaera paralelorik (adibidez, beste guztiei nondik-
norakoa erakusten dien enpresaren baten buruzagitza) eta 
ingurune konpetitibo jakin batean diren prezioen gainetiko 
prezioak.

6. Banakuntzaren kontzentrazioa zerean ere ikusten 
da, elikagaien produktuen hornidurarako merkatuan. 
Merkatu honetan, IFA eta Euromadi erospen-zentralek 
eta banatzaile nagusiek (Carrefour, Eroski eta Mercadona) 
oligopsonioa eratua dute, erospen botere neurrigabea 
dutelarik, batez ere, hornitzaile txiki eta tamainu erdikoen 
parean; oligopsonio hori prezioei eusteko faktoretzat 
aurkeztu izan da. Ordea, baldin eta salmenta minoristaren 
merkatua portatzen bada oligopolio erregionalen suma 
baten gisa, banatzaileen erospen botereak -hornitzaileei 
buruz- ondorenez margine handiagoak ekar ditzake, 
minoristen prezio txikiagoen ordez. Horrez gain, azken 
urteotan merkatu honetan gardentasun handi samarra 
sortu da, banatzaileen kostuak uniformizatu egin dituena; 
horrek, bere aldetik denaz, merkatu minoristan portaera 
oligopolistak indartu egin ditzake.

7. Bestalde, marka zuria hazi izanak eszenario konpetitibo 
berria antolatu du: banatzaile enpresak aldi berean dira 
banatzaile eta produktore/fabrikatzaileen konpetitzaile. 
Guztiarekin ere, banatzaileek finkatu egiten dute bai marka 
zuriaren azken prezioa bai produktore/fabrikatzailearen 
produktuarena; egoera ez ohikoa, beraz. Horrek 
banatzaileak akuila ditzake azken horien prezioak goratzera, 
eta horrela, bezeria bere marka zurietara erakarriko lukete. 
Bai, baiki, inoiz gertatzen da banatzaileak fabrikatzailearen 
produktua saltzen duela gainprezio aski handiarekin, baldin 
eta konparatzen bada fabrikatzailearen produktu berarekin 
baina marka zuritzan saldua.  

8. Euskadin, banakuntza minoristaren egiturak ezaugarri 
ologopolistak dauzka. 2003ko xehetasunen arabera, 
Eroskiren merkatu kuota (superfizie komertzialeko metro 
kuadratutan neurtua) Bizkaian kasik zen %40, eta Araban 
eta Gipuzkoan %50 inguru, Estatuko probientzien artean 
zifrarik gorenak, alde bat utziz gero Ceuta eta Melilla. 
Era berean, hiru enpresa nagusien kontzentrazio indizea 
Bizkaian %65,5 zen, Gipuzkoan %66,8 eta Araban 
%85,6.
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9. Banakuntzaren merkatuaren kontzentrazio hau -egun are 
handiagoa, seguru asko- parte handi batez dator superfizie 
komertzial handien ezarpenari eta hedapenari langa legalak 
jarri izanetik. Langa edo hesi legal hauek, Estatu osoan 
edonon agerian, Euskadin ezinago argi azaltzen dira jardun 
komertzialari buruzko 7/1994 Lege, maiatzaren 27ko 13 
artikuluan eta establezimentu komertzial handien ezarpen, 
modifikazio eta hedapenari buruzko 58/2001 Dekretu, 
martxoaren 27koan. Beharrik, establezimentu komertzial 
handien ezarpen, modifikazio eta hedapenari buruzko 
244/2006 Dekretu, azaroaren 28koak kontribuitu izan du 
superfizie handien ezarpenaz izan diren lege murriztaileak 
malgutzen. Hari berean, jardun komertzialaren Legearen 
bigarren modifikaziorako Lege Proiektuak aurrerapen 
eder askoa ekarriko du, ezabatuko duenez gero Eusko 
Jaurlaritzak otorgaturiko bigarren lizentzia komertziala. 
Hala ere, berorren Azken Lehen Disposizio Lehenak 
zera proposatzen du: 33/2005 Dekretu otsailaren 
22koak –ordutegi komertzialen gainekoa- aurreikusitako 
ordutegiaren araudia luzatzea salmentarako 150 metro 
koadratuko edo gehiagoko establezimentuetara; orain arte, 
ordea, delako dekretu horri lotuak dagozkio salmentarako 
400 metro koadratu edo gehiagoko establezimentu 
komertzialak.

10. Beraz, Eroskiren lidergoak eta hiru euskal lurraldeetan 
banakuntza minoristaren kontzentrazioak –superfizie 
komertzialen ezarpenerako murriztapen legalek aldeztua- 
arduratan hartzeko bi errealitate ekonomiko esplika 
ditzakete: (1) 2007an, Euskadin elikagaien inflakzioa 
(%7,3) estatuko bataz-bestekoaz (%6,6) oso gorakoa izan 
da, euskal KPIa eta estatala zifra berekoa (%4,2) izan arren, 
eta (2) elikagaien prezioari dagokionez, Bilbo eta Donostia 
dira Estatuko hiririk garestienak, eta Gasteiz hiri garesti 
samarren artean dago eta baliteke beste bien parera iristea. 

Goragoko ondorioak ikusirik, uste dugu nahitaezko direla 
ekintza hauek:

1. Sustatu superfizie komertzialen ezarpena eta hedapena 
(1) eta haien funtzionamentua mugatzen duten (1) langa 
legalen desagerpena. Orain bereko eskuartze bezala, 
LDEAk Eusko Legebiltzarrari galdegiten eta eskatzen dio 
–jardun komertzialaren Legearen bigarren modifikazio 
Legearen Proiektuaren tramitazioan ari denez- ez dezala 
luza ordutegien araudi 33/2005 Dekretu otsailaren 22koan 
aurreikusia 150 metro koadratu edo gehiagoko salmenta-
establezimentu komertzial guztietara (egundaino delako 
Dekretu horri loturik dagozkio salmenta-superfiziea 400 
metrokoa edo hortik gorago dutenak). Orobat, geroan 
LDEAk bere zaintza zorroztu egingo du Udalek irizpide 
urbanistikorik erabil ez dezaten –duten zilegitasunaz aparte- 
superfizie handien ezarpena eta hedapenari debekuak eta 
murriztapenak sortzeko eta indartzeko.

2. Ikasi banakuntza minoristaren kontzentrazio, ezarpen eta 
hedapena aztertzeko markoaren modifikazioa; horrela, iker 
daitezke dominiozko posizioak eta eragin oligopolistikoak 
merkatu probintzial edo autonomikoetan. Euskadin, horrek 
esan nahi luke Eroskik eta banakuntzako beste enpresa 
batzuek eratua duten oligopolioa zorrozkiago ikertu behar 
litzatekeela, merkatura sar daitezen prezioan konpetitibo 
diren enpresak, merkatuaren joera oligopolista bestetarantz 
jar dezaketenak.
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3. Estudiatu produktore/fabrikatzaileen eta banakuntzaren 
arteko harreman komertzialak, determinatzeko horretatik 
banatzaileen eta bere marka zurien erospen botereak dituen 
eraginak konpetentziaren eta kontsumitzaileen ongizatearen 
gainean. Ikerkuntza hau inspiratuko da Erresuma Batuan 
egindakoan, zeinek azkenean Praktika Onen Kodigoa ekarri 
baitu, lotesle dena enpresa banatzaile nagusientzat. 

Ekintza hauek guztiak elkar harturik egin beharko 
dira LBNekin eta lehiaren defentsarako autoritate 
autonomikoekin.

Eusko Jaurlaritzaren egitasmoa laguntza estrategikoez

LDEAk ondorio hauek jakinarazi zituen:

1. Proiektu estrategikoetarako laguntzen Erregimenaren 
legalitatea erabakita dago Batzordearen 1628/2006 
Erreglamentu, 2006ko urriaren 24koan. Berori zerei 
dagokie: inbertsiorako laguntza erregionalei buruzko 
Tratatuaren 87 eta 88 artikuluen aplikazioari (“Exentzio 
Erreglamentua”); helburu erregionala duten laguntza 
estatalei buruz Batzordeak emanak dituen Jarraibideei; 
eta Laguntza Erregionalen Mapa estatalari (2007-2013 
aldirako).

2. Une honetan, eta LDEA egiten ari den ikerkuntzen 
emaitzak aurrez epaitu gabe, proiektu estrategikoetarako 
laguntza Erregimenaz aurretiazko kontsiderazio batzuk 
egiteko moduan gaude. Horietan bat, honakoa: laguntzen 
markoa zein emandako laguntza indibidualak normatiba 
komunitariarekin bat datozela.

LEHIAREN DEFENTSARAKO EUSKAL 
AUZITEGIKO LEHENDAKARIA, JAVIER 
BERASATEGI JAUNAREN AGERRALDIA 
EUSKO LEGEBILTZARREKO 
INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA 
TURISMO BATZORDEAREN AURREAN 
EUSKO ALKARTASUNA TALDE 
PARLAMENTARIOAREN ESKARIZ.

Agerpen honetan hiru gairi ekin zitzaien:

1. LDEAren independentzia
2. Lehiaren defentsarako normatiban 

aurreikusitako ikerkuntza ahalmenak.
3. Egintza sindikalei dagokienez, Lehiaren 

defentsarako gaietan normatibak duen helmena.

Hiru gai hauen azalpen osoa, sintetizatu eta laburtuz, 
honako hiru puntuetara ekar liteke:

LDEAren independentziaz:

  LDEA deritzan organismoak, bere eginkizunetan, Eus-
ko Jaurlaritzarekiko independentzia osoa du eta legeen 
meneko da. LDEAren eginkizunetako bat da LDEZari 
eskatzea iker ditzala beronek jakin izan dituen ustezko 
akordio antikonpetitiboak. Halaxe egin izan zen jakin 
izan zenean, prentsaren bidez, egon zitekeela jaiegune-
tan Euskal Autonomi Erkidegoan ez zabaltzeko akor-
dioren bat. LDEArentzat horrela jokatu ez izana zate-
keen bere eginkizunen alderako utzikeria. Era berean 
LDEZarentzat, ezen, ez balio bide eman LDEAren es-
kariari, bere betebehar legalak ez zitukeen kunplituko.
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Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiaren ikerketa-
eskumenak:

  LDEZek bere egitekoa burutara eramten du LDLaren 
eta gainerako legeen arabera. LDLak pertsona juridiko 
zein fisiko oro, sindikatu eta Administrazio Publikoak 
barne direlarik, obligatu egiten du LDEZek egin dit-
zakeen ikerkuntza eta informazio guztietan kolaborat-
zera eta isunez zigortzen du obligazio horrekikoa kun-
plitu eza.

  Zein ere pertsona fisiko edo juridikok kontsidera ba-
deza bere eskubide edo zilegizko interesetan indefent-
sio edo ezin konponduzko kalteren bat eragin duela 
LDEZaren egintzaren batek, errekurtsoa jar dezake 
LDEAn. Era berean, LDEZaren ebazpenak oro dira 
errekurri litezkeenak Euskal Autonomiako Justizia 
Auzitegi Gorenean eta, azken-azkenik, Auzitegi Gore-
nean. Horrelaxe dago bermatuta, beraz, LDEZaren eta 
LDEAren egintzen legalitatearen gaineko kontrola.

 Egintza sindikalei dagokienez, lehiaren defentsarako 
gaietan normatibak duen helmena:

  Jardun sindikala lehiaren defentsarako normatibarekin 
uztartzeari gagozkiolarik, diogun bereizi egin behar 
dela, lehenik eta behin, autonomoen eta langileen sin-
dikatuen artean. Autonomoen sindikatu edo elkarteek 
ondoren guztietarako dute jurisdikzio guztietan aso-
ziazio enpresarialen kontsiderazioa eta, hortaz, bere 
akordio et aholku kolektibo lehia murrizten dutenak, 
LDLaren arabera, sankzionagarri dira.

  Langileen sindikatuei gagozkiela, LDEAk onetsi egi-
ten du Konstituzioak eta Langileen Estatutuak duten 
egitekoa. Sindikatuak eta haien jardunak hartuko ditu 
aintzatan.

  Guztiarekin ere, LDAren (LBNaren aurrekoa) zenbait 
ebazpenek ezarri dute lehiaren defentsako gaietan li-
bertate sindikala ez dela guztizkoa: sindikatu batek 
edo gehiagok parte hartzen dutenenean enpresa bakar 
edo gehiagorekin edo enpresen asoziazioren batekin, 
enpresa huen arteko lehia merkatuan moteltzeko edo 
izan liteke hirugarren batena ere (esterako, prezio kon-
tuetan), orduan sindikatuek jarduten dute LDLari lotu-
riko operatore ekonomikoen gisara, akordioan partaide 
diren enpresak edo enpresen asoziazioek bezala. Be-
reziki ere, baldin enpresen arteko akordio batek bere 
arteko lehia merkatuan moteldu egiten badu eta LDLa-
ri kontra badoakio, era berean da legearen kontrako 
sindikatu batek edo gehiagok parte hartu eta konbenio 
kolektibo era hartzen badu. Enpresak zein sindikatuak 
sankziona daitezke.

  2008ko apirilaren 30ean, LBN eta lehiaren defentsa-
rako organismo autonomikoak bere ikerkuntzen on-
doko ekintzak eta balorazio juridikoak koordinatzeko 
elkartu ziren. Egun eginbidean diren jardunei dagokie-
nez, nabarmen liteke LBNak zehapen espediente bat 
hasita daukala erakunde enpresarial baten eta langileen 
zenbait sindikaturen kontra Portu Estibako Komenio 
Kolektiboari buruz eta zer egin gogoetatzen ari da 
beste Komenio Kolektibori buruzko espedienteetan. 
Halaber, Lehiaren Defentsarako Madrilgo Erkidegoko 
Auzitegiak zehapen espedientea hasita du etxez etxe-
ko laguntzari lotuta Madrilgo Erkidegoan aplikatu den 
komenio kolektibo baten gainean. Beste organo au-
tonomiko batzuk ere ikertzen ari dira alegia klausula 
antikonpetitiborik (adibidez, prezioak ezartzea) ote da-
goen eremu autonomikodun Komenio Kolektiboetan.
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  LDEZa zein LDEAa, biak, egon dira eta daude prest 
bere eginkizunen helmena eta lehiaren gaineko norma-
tibaz egiten duten interpretazioa argi eta garbi azaltze-
ko zein ere pertsona fisiko zein juridikori. Era honetan, 
LDEZak disposizio osoa dauka erakunde patronal eta 
sindikalekin elkarlanean aritzeko, arlo honetan LDL-a 
aplikatzeaz dudaren bat balego, hura zehatz kitatuta eta 
erantzunik gera dadin. LDEAk agerraldi honen kopia 
bana igorriko die euskal sindikatu eta patronalari.

Alderdi hauek nasaiki azaldurik, esplizituki agerian geratu zen 
lehiaren defentsarako organismoek duten independentzia, 
haien ikerkuntza eginkizunek duten helmena eta libertate 
sindikalari dioten errespetu zorrotzena, beti ere, Lehiaren 
Defentsarako Legeak ezarritako mugarrien barruan.

LEHIAREN DEFENTSARAKO EUSKAL 
AUZITEGIKO LEHENDAKARIA, JAVIER 
BERASATEGI JAUNAREN AGERRALDIA 
EUSKO LEGEBILTZARREKO 
INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA 
TURISMO BATZORDEAREN AURREAN 
EUSKAL SOZIALISTEN TALDE 
PARLAMENTARIOAREN ESKARIZ.

Agerraldi hau gertatu zen, 2008ko otsailaren 1ean Lehiaren 
Defentsarako Euskal Auzitegiak (LDEA) ateratako 
txostenari buruz erantzun batzuk emateko. Diogun, ezer 
baino lehen, txostenean Eroski Taldeak Gasteizen 1.400 
metro koadroko establezimendu bat jartzearen aldeko 
iritzia agertu zela. Delako txosten horretan egindako 
azterketa konpetitiboaren eta lehenagoko agerraldiaren 
artean kontraesanen bat somatzen zelako. Horra, beraz, 
zeri erantzun behar izan zitzaion.

Agerraldian, guztien jakinean geratu zen, batetik, LDEAk 
zer printzipiori jarraitu behar dion, eta bestetik, zenbateraino 
den komenigarri LDEAk prebentzio-kontrola egiten 
jarraitzea, pilaketa handiko merkatuetan merkataritza-
guneak jarri eta hedatzeko prozesuan “lehiakortasun-test” 
bat aplikatzearen bitartez.

Behin kontu honetara heldu garelarik, gogorarazi behar 
da LDEAk lan handia egin duela azalera handiak jarri eta 
hedatzeari buruzko txostenginen (sortu zenaz geroztik, 
70etik gora). 
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LDEArentzat elikagai-banaketako merkatuak berebiziko 
garrantzia du, eta horrexegatik egin ditu ahalegin handiak 
merkatu hori aztertzeko, bai eta LBNren eta beste herrialde 
batzuetako lehia-agintaritzen txosten eta jarduketak 
aztertzeko ere. 

2006an, sortu eta denbora gutxira, lehiaren defentsarako 
Estatuko lehenengo agintaritza izan zen LDEA, saltoki bat 
jartzeari edo hedatzeari –jarduteko printzipio moduan– 
aldi baterako etetea ezartzen. Enpresek merkatu-kuota 
altuak bazituzten eta legeak xedatutako merkataritza-
azalera eskuragarria agortu edo gehiegi murrizten bazuten 
aplikatzen zen printzipio hori, etete-aldian beste lehiakide 
batzuk merkatuan sar zitezen bultzatzeko. 

2008an, merkatuak honako ezaugarri hauek ditu: (1) 
txikizkako merkataritzaren pilaketa progresiboa nazio 
osoan, (2) oztopo legalak, ekonomikoak eta estrategikoak, 
(3) denbora luzez irauten duten tokiko merkatu ugaritako 
pilaketa handia –merkatuen lehia-dinamikak ez du pilaketa 
hori indargabetzen–, eta (4) enpresen isilpeko pilaketa 
indartzen duen oligopolio-egitura. Ezaugarri horiek aintzat 
hartuta, LDEAren iritziz, ezinbestekoa da jarduteko 
printzipio zorrotzagoak ezartzea, 1.000 metro koadroko 
edo gehiagoko merkataritza-guneen merkatuan.

LDEArentzat beharrezkoa da lehiakortasun-test bat 
aplikatzea, 1.000 metro koadroko edo gehiagoko 
elikadurako merkataritza-guneak jarri eta hedatzeko udal-
lizentziak eskuratzeko prozesuan. Lehia urria izango duten 
pilaketa handiko tokiko merkatuak ez sortzea da test hori 
aplikatzearen helburua. Izan ere, horrelako merkatuek 
kontsumitzaileak kaltetzen dituzte, eta merkatu horietan 
ez dauden lehiakideak ere bai. 

Estatu guztian bera izango den lehiakortasun-test bat 
aplikatzea proposatuko dio LDEAk LBNri eta lehia 
defendatzen duten gainerako erkidego-agintaritzei. 

LDEAk lehiakortasun-testaren hiru bertsio egin ditu. 
Eragile ekonomikoek eta Estatuko gainerako lehia-
agintaritzek bertsio horiek bozkatuko dituzte hiru 
hilez. Honako hauek dira hiru bertsioak:

1. testa
a. Tokiko merkatuan, hiru lehiakide edo gutxiago izatea, 

eta 
b. Jarri edo hedatuko den enpresak salmenta-azaleraren 

% 60 hartu edo gainditzea. 

2. testa
a. Tokiko merkatuan, hiru lehiakide edo gutxiago izatea, 

eta
b. Jarri edo hedatuko den enpresak salmenta-azaleraren 

% 50 hartu edo gainditzea. 

3. testa
a. Tokiko merkatuan, 2.000 puntu baino gehiago izatea, 

Herfindahl-Hirschman indizearen arabera, eta
b. Jartzearen edo hedatzearen delta 150 puntu baino 

handiagoa izatea, eskuratutako merkatu-kuota % 50 
edo  handiagoa denean izan ezik.



2008 memoria

66

LDEAren ustez, nahitaezko txosten lotesleak egiteko lege-
gaikuntza ematea da aukerarik eraginkorrena, lehiakortasun-
testaren aplikazio orokorra ezartzeko. Hori dela eta, 
LDEAk Eusko Legebiltzarrari eta Eusko Jaurlaritzari dei 
egiten die, LDEA legez gaitzea azter dezaten, 1.000 metro 
koadroko edo gehiagoko merkataritza-guneak ezartzeko 
udal-lizentzien eskabideekin loturiko nahitaezko txosten 
lotesleak egiteko. 

Gaikuntza ematen duen arau legalik egon ezean, Lehiaren 
Defentsako Legeak (LDL) lehia sustatzeko ematen dizkion 
ahalmenak erabil ditzake LDEAk. Hala eginez gero, 
jasotzen dituzten lizentzia-eskabideen berri eman beharko 
dute udalek, eta kontrako zein aldeko gomendioak emateko 
txostenak egingo ditu Auzitegiak. Lehia mugatzen duten 
merkataritza-lizentzien aurkako administrazioarekiko 
auzibideko errekurtso bihur daitezke kontrako txostenak, 
LDLren 13.2. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

Azkenik, LDEAk konpromiso irmoa du lehiarekin, 
aurrerabide ekonomikoarekin eta euskal kontsumitzaileen 
ongizatearekin, baina lan horrek emaitzak izan ditzan, 
legegileen eta administrazio publikoen esku-hartzea 
beharrezkoa da. Hori dela eta, LDEAren ustez, ez da 
ona Eusko Jaurlaritzak Auzitegiaren gomendioari ez 
jarraitu eta jaiegunetan zabal dezaketen merkataritza-
guneen azalera 400 metro koadrotik 150era pasa izana. 
Neurri horrek sobera murrizten du lehia, eta proportzioz 
kanpokoa eta diskriminatzailea da. Bestalde, oztopatu 
egiten du merkataritza ertainaren atal handi bat (150 eta 
400 metro koadro arteko azalera dutenak) lehiakor izatea 
eta kontsumitzaileen egungo beharretara moldatzea, eta 
kalte nabarmenak eragiten ditu ekonomian, enpleguan eta 
euskal kontsumitzaileengan. 

2000-09KO KUDEAKETA PLANAREN ETA 
2007KO MEMORIAREN AURKEZPENA

200ko azaroaren 18an, Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, 
Ogasu eta Aurrekontuen Batzordearen aurrera egin izan 
zen agerpena. Hartantxe aurkeztu zen 2008-09 Kudeaketa 
Plana eta LDEAren 2007ko egintzen Memoria. Agerpena 
LDEAren beraren eskariz egina, 36/2008ko Dekretuko 
6,p) artikuluan jasotako eginkizunetako bat baita urteko 
memoria burutaratu beharra.

B) LDEAren barruko argitasunik handiena

LDEA sarean egoteak erakusten du organismoaren nahia 
dela garden izatea eta edonoren eskuetara egotea. 2008ko 
ekitaldian organismoaren presentzia sendotu egin da bere 
web orriaren bitartez. Orria jagoteko ardura pertsonalarena 
da. Hori etorri da bi urtetan hura instalatzeko ahaleginetan 
ibili ondoren.
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Auzitegiak beharrezko eta lehentasunezko iritzi dio bere 
izaera eta independentzia argitasun handienez gizarteari 
ikustaraztea. Jakin dezala honek Ogasun eta Administrazio 
Publikoko Kontrol Ekonomikoen Ekonomia, Aurrekontu 
eta Kontrol Ekonomikoen Sailordeari atxiki organoa 
dela, baina ez duela parte hartzen Euskadiko Autonomi 
Erkidegoko Administrazioaren egitura hierarkikoan eta, 
hortaz, bere funtzioak Euskal Administrazio Publikotik 
aske egiten dituela; jakin dezala, halaber, Lehiaren 
Defentsarako Auzitegiak ezinbesteko duela bere kudeaketa 
modu autonomoan egitea, beti ere, ordenamentu 
juridikoaren agindupean.

LDEAren web orria izan da sarritan organismoaren eta 
lurraldeko administrazio eta administrazio lokalen arteko 
lehen harreman-leku.

Aurtengo maiatzean jarri zen ibilian LDEAren web orria. 
Berorren gaineko lehen balorazioak diosku balantzea 
positiboa dela. Eta hala da, aurten 4.000 bisita izan 
ditugunez gero. Jeisteak  %99an egokiak izan dira. 

C) Euskadiko Lehiaren Egunaren ospakizuna

Egun honen urteko ospakizunak xede jakin bat du: 
lehiaren defentsaren arloari  leku bat opatu eta dedikatu. 
Gero, berori hedatu, sustatu eta jakinarazteko agente sozial 
guztiei eta euskal gizarte osoari.

Bigarren urteurren hau ospatzeko, LDEAk Euskadiko 
Lehairen II Jardunaldiak antolatu zituen, ekintza bat 
eginez gure ekonomiarako munta handiko gai batez. 
Berorri deitu genion “Arautzea eta Lehia: oraina eta 
geroaren erronkak”. Partaide izan ziren sareko sektoreko 
arautzaile nazionalen organismoetako presidenteak: 
Maria Teresa Costa Anderea, Energiako Batzorde 
Nazionaleko (EBN) Presidente; Reinaldo Rodriguez 
Jauna, Telekomunikazioetako Merkatuko Batzordeko  
(TKB) Presidente; eta  Luis Berenguer Jauna, Lehiaren 
Defentsarako Batzordeko (LDK) Presidente. 

Huraxe izan zen lehenengo aldia organismo hauek publiko 
aurrean bildu zirenekoa, bakoitzak bere sektorearen 
erregulazioaz eta lehiaren eskubideaz dituen ikuskerak 
agertu eta eztabaidatzeko.
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baten sortzea; eta Batzorde Eurroparraren Komisioak 
Telefónicaren kontra agertu duen Ebazpenaren gaineko 
interpretazioa, enpresak dominiozko posizioaz baliaturik, 
abusuzko prezioak jarri bide dituelako, lehenago TKBak  
berak onetsiak.

Eta azkenik, LBNeko Presidente Luis Berenguer Jauna 
aritu izan zen sektore aurautuetan lehiaren defentsaz, 
bereziki ere, sareko sektoreetan,  gogoan izanik arautzaile 
sektorialei eta LBNeri eginkizunak mugatu egin zaizkiela; 
organismoen koordinazioaz, aritu zen, halaber,   ????

EBNeko Presidente Maria Teresa Costa Andereak bere 
txostena ondoko aspektuak aintzatan hartutik garatu zuen: 
Espainian sektore energetikoa liberatzearen sorburua 
eta bilakaera; merkatu europearraren garapena merkatu 
nazionalei buruz-buru; espainiar enpresen geroa eta 
Batzorde Europarraren ekarpena prozesu honetan.

Bere aldetik zenaz, TKBeko Presidente Reinaldo 
Rodriguez Jaunak telekomunikazioen merkatuaren 
egoera azaldu zuen; hartako, aspektu hauetaz jardun izan 
zuen: sektorearen liberalizazioaren jatorria eta bilakaera; 
Batasun Europarraren mailako telekomunikazio merkatu 
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D) Lehairen Defentsarako Legearen 
aplikazioak dakartzan berrikuntzak 
jakinarazteko politika aktiboa.

LDEAk, Euskadin lehiaren autoritate denaz bezainbatean, 
bere gain dauka agente sozial guztiei eta gizarte osoari 
LDLaren aplikaziotik datozen berrikuntzak jakinarazteko 
ardura. Nola aurreko bi ekitaldietan Auzitegiak parte 
hartu zuen Lehairen Defentsarako Lege berrirako 
proiektura iradokizunak eta oharpenak eginez –gero, 
legearen edukia dibulgatu izan du Euskadiko Autonomi 
Erkidegoan-, orain  ere 2008ko ekitaldian euskal gizartera 
zabaldu eta dibulgatu egin da marko normatibo berria. 
Berau sortua da 15/2007 Lege, uztailaren 3kotik eta 
Leheiaren Defentsarako bere arauditik, bai eta Klementzia 
Programatik, zein aurreikusita baitago Araudian berean. 
Euskadi barruan, lehiaren defentsarako normatiba 
berriak ondoriotzat akarri du 81/2005 Dekretu, apirilaren 
12koa, LDEA sortu eta LDEZari eginkizunak izendatu 
zizkiona.

15/2007 Legeak funtsezko aldakuntzak ekarri ditu: 
batetik, lehiaren defentsarako organo estatalen osaketan 
eta haren funtzioen banakuntzan –Lehiaren Batzorde 
Nazionala sortu du, eremu estatalean autoritate duen 
bakarra, bere baitan hartua dituelarik egundaino Lehiaren 
Defentsarako Zerbitzua eta Auzitegia izenekoak.-; 
bestetik, lehiaren kontrako konduktak borrokatzeko 
aplikatu beharreko prozeduren erregulazioa. Horrez 
gain, zenbait egintzen bidez –txosten, estudio eta aholku- 
ardura handia ematen zaio lehia sustatzeko eginkizunari.

E) Lehiaren kultura sustatu enpresen, 
kontsumitzailen, administrazio publikoen 
eta gizarte osoaren artean.

LDEA da zerbitzu publikorako bokazio argiz sorturiko 
erakundea, baduena egiteko jakin bat: lehiaren kultura 
sustatu eta berorren alderako errespetua bermatu, 
errespetua aktore publiko eta pribatuetatik; horrelaxe 
arituz lagunduko du Euskadiko hazkunde ekonomikoan, 
gero, berau bihurt dakien enpresa eta hiritar guztiei.

Auzitegiaren xede estrategikoen artean bat da lehiaren 
kulturaren hedapena, agente guztiek atzeman dezaten 
berori bere alderako den faktoretzat, bere hobari. 
Konfiantza da balore gonenetakoa, Auzitegiaren jarduna 
goitik behera jazten duena, eta delako transmisio horrek 
samurtu egiten du harremanen, akordioen  eta agente 
sozial guztien loturetarako bidea sortzea.
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Kontaktatu sektoreak:

2008ko urtean, LDEAk berrogeita bost (45) bilera izan 
ditu, alde bitarikoak, enpresa, erakunde eta organismo 
honako sektoretakoekin:

  Kontsumitzaileen asoziazio.

  Kirol zerbitzu.

  Telkomunikazio.

  Diseinu.

  Eraikuntza.

  Unibertsitate.

  Ingeniaritza.

  Finantziero.

  Funerario.

  Ikerkuntza zentro.

  Merkatarien elkarte.

  Sekuritate.

  Komertzio Ganbara.

  Banakuntza.

  Sindikatu.

  Kontsultoria.

  Erregulatzaile.

  Kolejio Profesional.

  Abastoetako Merkatu.

  Farmazia.
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Aipu gisa, nabarmen liteke, ekitaldi honetan, LDEAk parte 
hartu duela honakoetan:

Banakuntza Komertzialeko Euskal Behatokian: 
Ikusmer.

LDEAk parte hartu zuen Banakuntza Komertzialeko 
Euskal Behatokiak  -Ikusmer- antolatu bileran, Miramoneko 
Teknologi Parkean, Donostian. Han, Auzitegiak bere 
ekarpenak azaldu zituen banakuntza komertzialari buruz,; 
ekarpenok, noski, lehiaren defentsarako ikuspegitik eginak. 

Organismo honen helburu nagusia da sektorearen bilakaera 
aztertzea, ondorenean,  susta dadin ehun enpresarialaren 
lehiakortasuna hobetzea, politika instituzionaletikako 
eraginkortasuna eta kontsumitzaileen satizfazioa.

Ikusmer-en Egitekoa da Euskadiko Autonomi Erkidegoko 
sistema komertzialaren jarraipena eta estatuan eta Europa 
osoan dabiltzan joerak antzematea. Horretarako, informazio 
estatistikoa sortu, batu eta ebaluatu egin behar da ehun 
enpresarialaren lehiakortasuna, politika instituzionalen 
eraginkortasuna eta kontsumitzaileen satizfazioa 
hobetzeko.

Lan Taldeen helburu nagusia da zenbait alorretik (enpresa, 
unibertsitate, asministrazio publiko, ikerkuntza) datozen 
adituen arteko eztabaida eragitea -eztabaida, aldez edo 
moldez , Banakuntza Komertzialari dagokiona- eta 
horietatik egoeraren irudi eta gerorari buruzko ustea 
ateratzea. Azkenik, informazio hori guztia txosten batera 
jasoko da, erabilgarri izango dena sektoreko enpresen plan 
estrategikoen atontzeko orduan.
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Behatoki Komertzial honen egitekoa litzateke Euskadin 40.587 
establezimentu komertzial –horietan, 31.960  minorista- 
batzen dituen sektorea aztertzea; horrek enplegatzen ditu 
119.100 enplegatu –horietan, 79.321 merkatarizta minoristan-. 
Hori da, beste era batez esateko, EAEko enpleguaren %12; 
eta negozio bolumenera etorrita, Barne Produkto Gordinaren 
%11,5. Euskadik, urtero, gastu komertzialetan sortzen du 
8.700 milioi euro.

LDEAk egintza eta bilera askotan hartu du 
parte eta, euron bitartez, batetik, bere izatea 
ezagutarazi egin du, eta bestetik, onartua izan 
da lehia librea begiratzen duen organismo.

  Emakume enpresarien kongresu Iberoamerikarra, 
txostengile izan zelarik LDEAko Lehendakaria.  Jardu-
na Euskalduna Jauregian izan zen, Bilbon.

  Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganba-
raren Urteko VI Topaketa. Erakunde, agente sozio-
ekonomiko, enpresa eta unibertsitateak biltzen ditu. 
Ekintza izan zen Guggenheim Museoko Atrioan, buru 
zelarik Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazio 
Ganbararen Presidentea.

  CONFEBASK Euskal Enpresarien Konfederazioaren 
XXV urteurrena ospatzeko ekintza. Euskalduna Jaure-
gian izan zen, LDEAren lehendakaria, organismoaren 
izenean, bertan zelarik.
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GOTORTU, GAIAN EZAGUTZA 
AITORTUA DIOTEN ORGANISMO

4 XEDEA

A) Lehiaren defentsarako ezagutza 
eta sustapena bultzatu

Lehiaren defentsarako ezagutza eta sustapena arnasteko 
xede hau elkarlanean egingo da. Lehiaren defentsarako 
estudio, eztabaida paper eta lan dokumentuak baliatuko 
dira. Eta egin ere, erakunde akademiko nazional, europeaar 
eta internazionalekin egingo da.

LDEAk gogoan darabil  zenbait estudio egitea, horietan 
bat, Lege 1/2002aren eraberritzeari zaiona; eta horretarako, 
kanpokoek egingo dutenez gero, lehenaz deialdi publikoa 
egingo delarik. 

“Eguneko kontsumorako ondasunen banakuntza: lehia, 
oligopolio aeta kolusio tazitoa” deritzanari buruzko 
estudioa LDEAren lehendakariak egina da, Javier 
Berasategi Jaunak.

Lau lantalde osatu dira Estatuko lehiaren defentsarako 
autoritateen artean, denak ere Lehiaren Komisio Nazionalak 
koordinaturik, ondoko arloetarako: laguntza publikoak,  
koordinaziorako Lege 1/2002, lehiaren defentsarako gaian 
Organo Eskudunen Kooperazio (OEK) sare berria eta, 
azkenik, Lehiaren Sustapena.
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Lehiaren defentsarako gaian, Autoritate 
Autonomikoekiko Estatuaren Koordinazioko 
1/2002 Legea eraberritzea.

Ekitaldi honetan, estudio hau adjudikatzeko prozeduran 
beharrezko gestio administratiboak egin izan dira. 
Delako estudioak xedetzat dauka lehiaren sistema 
espainiarrari  –LDEAren aldetik- lege proiekturako 
proposizio bat ekartzea., hobe dezana koordinazio eta 
kolaborazio mekanismoak LBNaren eta lehiaren autoritate 
autonomikoen artean.

Sistema komunitarioan ez bezala, sistema espainiarra 
eskumen esklusiboen gainean oinarrituta dago, hots, 
irizpide erabakitzaile nagusitzat dauka kondukten eraginen 
kokapen geografikoa: organo autonomiko bakoitzak 
eskumena dauka bere Autonomi Erkidegoan eragin 
antikonpetitiboak dituzten kondukak ezagutzeko eta, 
gainerako kasuetan, eskumena organo estatalei dagokie.

1/2002 Legearen indarrez, baldin jokamolde 
enpresarialaren eraginak gaindi badeza eremu autonomikoa, 
orduan eskumen zentralari dagokio, ez ostera bestela 
izan baledi, honelakoetan organo autonomoari dagokio. 
1/2002 Legeak zerrendatu egiten ditu ustezko kasu 
batzuk, zeinetan eskumena organo zentralari dagokion. 
Lehenengo irizpidea hain da aspaldikoa non arbitrariotik ez 
dabilen urrun, eta horrenbestez, insekuritate juridikoa sor 
lezake enpresentzat zein lehiaren organoentzat. Bereziki 
ere, eskumen eza izango da lehen argumentua organo 
autonomoen eta organo zentralaren ebazpenen kontrako 
errekurtso askotan baliatuko dena.
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B) Mintegi teknikoak

Aldian aldian egindako mintegi teknikoak dira bide bat 
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia ezagutarazteko 
eta gai horretan aditua den organotzat jarduteko. Horrela 
erakusten da gai horretan duen ezagupena. Hona antolatu 
izan diren mintegiak:

  Lehiaren Defentsarako 15/2007 Lege, uztailaren 3koa, 
LBNaren presidentea partaide izan dela, Bizkaiko 
Abokatuen Kolejioan, Bizkaiko abokatuentzat, 
Kolejiaren egoitzan, Bilbon, egina.

  “Economía eta Lehia” deritzan gaiari buruzko 
mintegia, Ekonomisten Euskal Kolejioarekin batera 
antolatua, Bilboko Burtsako ekintza aretoan, Euskadiko 
ekonomistentzat, lehiaren zenbait autoritateen txostenak 
irakurri zirelarik.

  “Lehairen  DefentsarakoLege berria“ deritzan gaiari 
buruzko mintegia, Bilboko Club Finantzieroarekin 
batera antolatua, Bilbon egina, Klubeko kideentzat: 
enpresa, enpresarioen asoziazio, erakunde finantziero, 
unibertsitate… LKNeko presidenteak parte hartuaz.

  “LDeko 15/2007 Legean eskema instituzional 
berriaren sintesia eta LDEAren aholkularitza 
eginkizuna: merkataritza superfizie handien gaineko 
txostenak 2007an” gaiari buruzko mintegia, Deustuko 
Unibertsitatean, Eskubideko ikasleentzat.

  “Lehiaren defentsarako sistema berria Espainian” 
gaiari buruzko mintegia, Cuatrecasa-Bilbao abokatu 
bufetearekin batera antolatua, enpresari eta eskubideko 
profesionalentzat.

  “Laguntza publikoen kontrola eta berorren eragina 
Euskadin” gaiari buruzko mintegia, Sociedad de 
Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntzarekin batera 
antolatuta, Donostian egina, Lehiaren Zuzendaritza 
Orokorrak parte harturik delako Zuzendaritzako 
Laguntzen Unitateko Burlaren bitartez.
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  “Lehairen Politika: deszentralizazioa eta berriztapenak 
B.E.ean eta Espainian” gaiari buruzko mintegia, 
Deustuko Unibertsitateko Estudio Europarren 
Institutuarekin batera antolatuta, Unibertsitate berean 
egina, txosten aurkezle izan ziren Estatu, Galizia, 
Katalunia eta Euskadiko lehiaren autoritateak.

Horrez gain, LDEAk gonbidatu duten beste mintegi 
batzuetan ere parte hartu du txostengile:

  “Analisi ekonomikoa” gaiari buruzko mintegia, 
Bartzelonako Unibertsitateko Zientzia Ekonomiko 
eta Enpresarialen Fakultatean, Lehiaren Defentsarako 
Auzitegi Kataluniarrarekin batera antolatuta, Unibertsi-
tateko irakasle eta ikasleentzat.

  Lehiaren gaineko ikastaroa, Ashurt abokatu bufeteak 
antolatuta, Lehairen Zuzendariak zuzendua.

  Lehiaren Politikaren III Jardunaldiak, Oviedoko 
Unibertsitateak antolatuta ondoko gaiari buruz: 
“Lehiaren Sustapena sektore publikoan: laguntza 
publiko, kontratu publiko eta berorren gaineko 
kontrola”.

   “Zerbitzuen Prestazioen liberalizazioa B.E.an: 
Zerbitzuen Direktiba”, Bilboko Merkataritza, 
Industria eta Nabigazio Ganbarak antolatuta. 
LDEAk parte hartu izan du “Zerbitzu profesional eta 
lehia” txostenarekin.

  Lehiaren Eskubide eta Ekonomiaren gaineko V 
Mintegia ondoko gaiari buruz. “Enpresen arteko 
hitzarmen horizontalak: jokamolde kolusorien 
tipologia eta zehapenerako prozedura”, Rafael del 
Pino Fundazioak antolatuta.

  Lebrijako Unibertsitate Foroak antolaturiko 
mintegia honako gaiari buruz: “Lehairen Eskubidea eta 
Konbenio Kolektiboak: berorren inplikazioak”.
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Auzitegiko kideek beste egintza, aurkezpen eta gertakari 
batzutan ere hartu dute parte, beti ere lehiaren gaiari 
dagokionez:

  Kreditu Ofizialeko Institutuaren (KOI) Lehiari 
buruzko Urtekariaren aurkezpenean, Madrilen, 
LBNko Presidentea han zelarik, besteak beste.

  “Energia, Ekonomia eta Lehia” liburuaren 
aurkezpenean, Amadeo Petiibó ekonomista eta Lehiaren 
Defentsarako Auzitegiko lehendakari izanarena.

  Kalte eta beharrezdenen gaineko Liburu Zuriari 
buruzko jardunaldia, Lehiaren Defentsarako Asoziazio 
espaniarrak antolatuta Garrigues auditoriumean, 
Batasun Europarreko Komisioko Lehiaren Zuzendaritza 
Orokorreko ordekariek parte hartu zutelarik.

  “Lehiaren eskubide espainiarra” liburuaren 
aurkezpena, 15/2007 Legeari,  261/2008 Errege 
Dekretuari eta 1/2002 Legeari egindako aipuez.

  “Lehiaren eskubidean, erremedio eta zehapenak” 
liburuaren aurkezpena Rafael del Pino Fundazioan.

  “1989-2007” 2008 liburu marroia, lehiaren politika-
zko gogoeta bat liburuaren aurkezpena. 

C)Formazio ikastaroak lehiaren 
autoritaeekin elkarlanean.

Batzorde Europarra da lehiaren defentsarako autoritate 
gorena, bai eta Lehiaren Defentsarako Sistema Europearreko 
erreferente gorena; berorrek begiratzen du sistemaren 

funtzionamendu zuzena eta estatu kideetako lehiaren 
defentsarako sistemen koordinazioa. Hasita Batzorde 
Europarretik eta sistema deszentralizaturiko estatuetan 
(Alemania eta Espainia) diren autoritate erregionaletaraino 
bada sarean egiten den lana. Horrek, noski, egunean egon 
beharra  eta  elkarlan etengabea eskatzen du.

Horren harira, aurtengo ekitaldian modu honetako zenbait 
egintza burutaratu dira:

  LBNaren mintegi teknikoa “LDLko 3 artikulua: 
LDLaren eta Lehia desleialari buruzko Legearen 
arteko loturak” delakoaz.

  LBNaren mintegi teknikoa “Minimis hitzarrmenak” 
delakoaz.

  Mintegi teknikoa “Kolusio tazitoa eta kolusioa 
samurtzen duten taktikak” delakoaz, LBNek 
antolaturik.

  Mintegi teknikoa “Isunak erabakitzeko irizpideak” 
delakoaz, LBNek antolaturik.

  Lehiaren Ekonomíaren eta Zuzenbidearen I Jardu-
naldia, Gaztela eta Leongo Lehiaren Defentsarako 
Auzitegiak antolatuta, “Lehiaren Sustapena sektore 
Publikoan” delakoaz.

  LBNaren II Urteko Jardunak “LBN eta lehiaren 
geroa Espainian”.

  Batzorde Europarreko Lehiaren Zuzendaritza 
Orokorrak aontolaturiko Jardunaldia laguntzen poli-
tikaren eraberritzeaz honako titulupean: “Estatuaren La-
guntzetara hurbiltze Berria: Estatuaren Lagunaza Planen 
barruko eraberritzeak eta geroko aurrerapenak”.
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HARREMANAK ESTUAGOTU 
GAINERAKO AUTORITATE 

NAZIONAL, EUROPEAR ETA 
INTERNAZIONALEKIN

5 XEDEA

A) Estatuko Lehiaren Autoritateekiko elkarlan eta 
koordinaziorako harreman eta mekanismoak.

Jardunean abiatu zeneaz geroztik, LDEA lehiaren 
autoritate autonomikoen eta estatalen (behialako LDA 
eta DAZ, egun iraungiak)  arteko koordinazio bileren 
eragile izan zen. Lehenengoaren anfitrio izan zen, 2006ko 
maiatzean Bilbon.

Xede honek finkotu nahi ditu lehiaren autoritate eta 
organoenkiko elkarlan eta koordinazirako harreman eta 
mekanismoak: LBN, Ikerkuntza Zuzendaritza, Lehiaren 
Kontseilua eta Lehiaren Autoritate Autonomikoak.
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1. Lehiaren defentsarako gaian eskumendun 
organoen elkarlanerako sarea (LSE). Lehiaren 
Defentsarako Kontseiluak (LDK), Estatuaren 
Administrazio Orokorraren eta Autonomi Erkidegoen 
arteko partizipazio eta elkarlanerako organo den 
bezainbatean, baditu bere eginkizunen artean honakoak: 
administrazioen lehia-politikari aldian-aldiango jarraipena 
egin; informazioa elkarrenganatu; estudioak egin eta 
argitaratu, non lehiaren defentsarako normatibaren 
aplikazioan administrazioek erabili dituzten irizpideak 
azalduko diren; eta, hala egoki bada, azken hauen 
uniformizazioa eragin.

LSEa sortu da koordinazio bizkor eta iraunkorreko espazio 
komun bat izan dezaten  administrazioetako  eskumendun 
organoek.

LSEa garatzeko, Circa Egitasmoa hautatu izan da. Horrela 
erantzungo zaio sekuritate, bertsalitate eta bizkortasuna 
eskatzen duten beharrei. Kualitate horiek  laguntza 
handiko dira lehiaren autoritateen artean baliapide eta 
dokumentuak partekatzeko orduan.

LSEa tresna oso erabilgarria da informazioa trukatzeko 
eta, hortaz, lehiaren autoritateen arteko koordinaziorako.
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2.- Estatuko lehiaren autoritate zenbaitekin izandako 
koordinazio bilerak 2008ko urtean:

  Autoritate Autonomikoen eta Estatukoaren ar-
teko bilera Lehiaren Defentsarako Agentzia An-
dalus berrian, LBNeko Lehendakaria buru dela-
rik. Besteak beste, aztertu ziren LDrako Lege Berri 
15/2007koaren markoan datozen prozedura Lehiaren 
Defentsarako Erreglamentu berrian garatuak.

  LBNeren egoitzan, LDEAren eta Ikerkuntza Zu-
zendaritzaren arteko bilera, Madrilen; abiaturiko espe-
dienteetan koordinazio izateko eta bi erakundeen arte-
ko elkarlanerako proposizioa. 

  Estatuko lehiaren autoritateen arteko koordina-
ziorako bilera multialterala, Gaztela-Leongo Le-
hiaren Defentsarako Auzitegiak antolatuta. Auto-
ritate autonomikoak eta LBN partaide dira.

  Lehiaren Defentsarako Agentzia Andalusarekiko 
bilera, Bilbon. LDEAk jakinarazten dio bere egintzen 
edukia, ezarritako xedeak eta, bi urteko esperientziaren 
ostean, lehenengo ondorenak.

  Bilera Lehiaren Defentsarako Auzitegi Katalunia-
rreko Lehendakariarekin.

  Bilera Lehiaren Defentsarako Auzitegi Galizia-
rreko Osoko Bilkurarekin, TGDCeren egoitzan, 
Santiago de Compostelan. Erabili izan ziren, besteak 
beste, ondoko gaiok: lehiatiko gatazkak, LDL berrira 
egokitzea, kontratazio publikoa, LKNeren eta autori-
tate autonomikoen arteko elkarlana koordinatzea eta 
gotortzea, lagunaza publikoak eta LDEAk banakuntza 
komertzialaz egindako txostena. 

  Gatazka gaietarako Aholkularitza Batzordearekin 
zenbait bilera.

Gatazka gaietarako Aholkularitza Batzordea da aholku 
emateko organo espezializatu bat. Berorrek, diktamen 
esloteslez, asesoramente ematen du Estatuaren 
Administrazioaren eta Autonomi Erkidegoen artean 
edo azken hauen artean sortzen diren gatazketarako 
–eskumenen inguruan edo lehiaren defentsarako legearen 
aplikazioan-. Eginkizun hauetan ari delarik, Batzordeak 
Lehiaren Defentsarako Auzitegiari zein organo 
autonomikoei txostenik eska diezaieke. 

Alderdi honi zaionez,  LBNren Ikerkuntza Zuzendaritzak 
eskumen gatazka bat ekarri zuen telefoniako zenbait 
enpresak egindako salakuntzei buruz. Azkenik, lehiaren 
defentsarako gaietan, Estatuaren eta Autonomi erkidegoen 
arteko Koordinaziorako Lege 1/2002, otsailaren 21ekoaren 
arabera, eta Gatazka gaietarako Aholkularitza Batzordea 
ekinean jarri ondoren, delako kasuaren ebazpena lehiaren 
defentsarako euskal organoen (Auzitegia eta Zerbitzua) 
esku geratu zen.

  Lehiaren defentsarako autoritateen arteko koor-
dinaziorako bilera multilaterala, Lehiaren Defent-
sarako Auzitegi Galiziarrak antolatuta, honako gaiari 
buruz: “LDL berritik datozen ondorenak lehiaren de-
fentsarako organo autonomikoentzat”.
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B) Jardunaldi, ikastaro eta mintegi.

Jardunaldi, ikastaro eta lan mintegiak antolatzea da 
metodoetako bat lagundu egiten duena lehiaren organoetan 
ari den pertsonak formateen, horrela bere eginkizunak 
zuzenago egin ditzaten:

  LBNak antolaturik, Lehiaren Defentsarako Estola 
Iberoamerikarraren V Edizioa. Ikastaroa LBNren 
egoitzan izan zen, Iberoamerikako Lehiaren Autorita-
teetako pertsonalarentzat; autoritate autonomikoak ere 
gonditatu zituzten.

  Ikastaroa “XXI. Menderako Lehiaren Eskubide 
bat” gaiari buruz, Aragoiko Lehairen Defentsarako 
Auzitegiak antotaluta.

Lehengo egunean bi gai erabili izan ziren: egitura instituzional 
berria lehia librea babesten duen legislazio espainiarraren 
aplikazioan eta de minimis araua merkatuaren unitateari 
dagokionez. Horrez gain, mahainguru bat egin izan zen 
antitrus eskubidearen aplikazio orduko deszentralizazioaz 
eta koordinazio mekanismoez.

Ikastaro honetara joan izan ziren Estatuko lehiaren 
autoritate, Administrazioko ordezkari, Unibertsitate, 
enpresa, enpresarioen asoziazio, kontsumitzaile eta usuario, 
Merkataritza Ganbara…

  Lehiaren Defentsarako Agentzia Andalusaren aur-
kezpen, izendapen eta abian jartzea. Andalusiako 
Juntako Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak presiditu 
zuen Agentziaren egoitzan, Sevillan.

  Balentziako Erkidegoko Lehiaren Defentsarako 
Auzitegiaren aurkezpena eta aginte hartzea, Valen-
tziako Burtsaren egoitzan. 

C) Kooperazio hitzarmenak

Lehiaren defentsarako beste organismo esperientzia 
handidunekin elkarlanerako eta kooperazioetarako 
hitzarmenak lortzea izan da LDEArentzat helburu 
nagusi bat izan da hastapenetik. Iragan ekitaldi honetan 
harremanak eta lan dokumentuak trukatu izan dira, laster 
hitzarmenetara jo lezaketenak; horra, esate baterako, 
Estatu frantseseko Lehiaren Autoritatea –Le Conseil de la 
Concurrente- eta Lehiaren Komisio Nazionala –LBN-.

Elkarlanerako hitzarmen hauek aspaldian sendotuta 
dauden praktiken berri eta ezagutza dakarkigute, denak 
ere gure eremu konpetitiboan aplikatzeko intereseko 
direlarik. Baita bestetarako biderik ere ematen dute, 
esaterako, pertsonal teknikoaren arteko elkartrukearako, 
zuzenbidearen eta lehiaren ekonomian zenbait arlotan 
ikastaro praktikoak egiteko.

Frantses Estatutuko Lehiaren Autoritearekin (Le 
Conseil de la Concurrente) elkarlanerako Hitzarmena 
egiteko proposizioa.

Frantses Estatutuko Lehiaren Autoritea, Le Conseil 
de la Concurrente, sortua da 1986ko abenduaren 1ko 
Ordenantzaz, eta bere disposizioak sartu izan dira 
Merkataritzako Kodigoko IV Liburuan, 2000ko urtean. 
Kontseilua etorri zen lehenagoko Lehiaren Komisioaren 
lekua hartzera, berau 1977 sortua, zein izan baitzen 
Hitzarmenen eta Dominiozko Posizioen Komisioaren 
ordezko, 1953ko abuztuko Dekretuaz eratua. Organo 
asministratiboa da, Estatuaren izenean diharduena, 
eta Lehiaren Zuzenbidea Frantses Errepublika osoan 
aplikatzeko egiazko boterea du, Gobernutik at eta 
independiente.
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LDEAk hitzarmen hauen bidez elkarlanerako eta 
elkartrukerako proiektuak eratu nahi ditu, eratu ere, 
merkatuetan egiazko lehia sustatzeko behar den tutela, 
babes eta sustapenaren eremuan; hori guztia, bistan denez, 
berdintasunaren, elkartasunaren eta onura komunaren 
oinarrian eraikita.

Hona hitzarmen hauen bidez erdietsi nahi diren xedeak:

  Ezagutza erdietsi elkarlanean ari diren organismoen lan 
sistemak hobe ditzaketen metodoez.

  Adituen sareak eragin.

  Elkarlanerako planak egin zenbait erlo sektorialetan.

  Mintegiak antolatu esperientzien berri elkarri emateko.

  Tresnak diseinatu eta sortu esperientziak transmititze-
ko.

Honakoak izan litezke elkarlanerako eremuak:

  Formazioa

  Informazioa elkarri ekarri sektore ekonomikoez, aspe-
ktu normatiboz eta jurisprudentzialez .

  Elkarren intereseko diren arloetan elkarri ezagutza 
trasmititu.

  Elkarlana arlo sektorialetan.

  Lan tresna sortzerakoan elkarri laguntza eman.

  Arlo espezifikoetan estudioak egin.

D) Lehiaren foro europar eta 
internazionaletan parte hartu. 

Gauza jakina da ezen lehiaren defentsa, bere sorburuan 
antitrust zuzenbidea, kultura anglosaxonari zerbait propio 
zaiola. Enpresa libertatea zuzenbide iparamerikarraren 
oinarri-oinarriko osagarri da, eta etorri ere hortatik 
dator lehia libreari buruzko kontzeptua. Libertate hori, 
hala ere, zuzenbideak berak mugatu egiten du gainerako 
konpetitzaileak babesteko eta, horien bitartez, merkatua 
oro babesten da. Lehiaren defentsak bat egiten du, beraz, 
kontsumitzailearen defentsarako politikarekin. Lotura bat 
dago demokrazia ekonomikoarekin, hots, hiritarrari egiten 
zaion zerbitzuarekin; zerbitzu, hiritarrek paira dezaketen 
enpresa libertatearen erabilera okerra izan litekeen 
heinean.

Internazionalki, lehiaren defentsak bere bilakabide 
konstantea izan du, Estatu Batuetan Sherman Act, 1890ko 
uztailaren 2ko Legea promulgatu zenaz geroztik. Lege 
hau, 1889ko Canadian Combines Act-arekin batera, 
eragina da nekazari eta hiritar behartsuen mutinamentuek 
korporazio industrialen (trust) kontra, zeinek kontrolatzen 
baitzuten merkataritzaren handiena kolusioz eta bere 
botere ekonomikoa era abusiboan baliatuz. Data hartarik 
hona, herrialde gehientsuenek bere legislazioetan arauak 
sartuz joan dira, badituztenak neurri batzuk lehia murriztu 
dezaketen hitzarmenak eta dominiozko posiziotiko 
abusuak eragozteko.
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Bere jarduna abiatu zuenetik, LDEAk egiteko nagusienen 
artean izan du lehiaren autoritateekin eta hauek biltzen 
dituzten organismoekin harremanetan izatea. Horretarik 
helduko dira harreman interinstituzionalak eta esperientziak 
elkarrenganatzea. Arlo honetan, beraz, aurreko urteetan 
egin ohi duenez, LDEAk honako bileretan du parte hartu:

1.- Lehiaren Urteko VII Nazioarteko Konferentzia: 
International Competition Network, Kyoton (Japonia) 
egina, apirilaren 13-16an.

International Competition Network (ICN) delakoa da 
lehiaren autoritateen sare internazioala. Organismoak 
sarean funtzionatzen du eta bereziki ere biltzen ditu lehiari 
buruzko zuzenbidean eta ekonomian espezialista diren 
organismoak, ez Estatu edota herrialdeak.

Berorren lan egikera sare barrukoa da, eta lantaldeek 
elkarrekin burutaratu lanetatik ateratako ondorioak 
aurkezten dituzte urterko bilkura edo kongresuetan. 
Urtearen joanean, noizbait lantaldeak aurrez-aurre 
izaten dira –fisikoki-, baina bere lana sarean eta 
bideokonferentzietan egin ohi da.

Urtero dira aurkezten: lehiaren defentsarako gaietan lanik 
aurreratuenak; konduktetan gertatu diren aldakuntzak; 
prozeduretako hobekuntzak; eta kartelen kontrako 
borrokak.

Zazpigarren edizio honen antolatzaile Japan Fair Trade 
Commissión izan zen, Japonian lehiaren autoritate gorena.

ICNek tresna ugari eta praktikoak garatu izan ditu, 
benchmarking-aren emari, ondorenean mundu osoko 
lehiaren autoritateek aplikatuak. Ekitaldi honetan ICNek 
bost xede izan ditu:

  Sustapenerako eta inplementaziorako sarea ezarrri, lan-
taldeak biltzeko.

  Mezu-gakoak garatu, bilduaz hartan autoritateen, go-
bernuen, expresen eta kontsumitzaileen lorpenak.

  Web orria berrikusi eta hobetu.

  Panelisten hautapenean hobekuntza, egungo esperien-
tziaz eta ICNeren geroaz eztabaidatzeko.

  Lehia Sustatu ICNeren baitan ari diren lehiaren autori-
tateen artean.

Hona Urteko Konferentzia honetan tratatu lanen epigrafeak:

  Kondukta unilateralak: dominiozko posizioaren abusua.

  Estatuak kreaturiko monopolioak.

  Prezio predatorioak eta salmenta esklusiboa.

  Kartelak.

  Klementzia egitasmoa.

  Kontzentrazioak.
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2.-Kartelei buruzko Work shop-ak, ICNek 
(International Compettition Network) antolatuta, 
Portugalen (Lisboa) egina urriko 28,29 eta 30ean 
(2008), elkarlanean Portugaleko Lehiaren Defentsarako 
Autoritatea.

Lehenengo egunean publiko espezializatuarendako 
konferentzia izan zen, zeinetan aurkeztu zen kartelen 
kontrako borrokaren egungo egoera. Horren ardura izan 
zuten lehiaren autoritateen ordezkari, Unibertsitateko 
katedratiko eta abokatu espezializatuek.
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Ondoko bi egunak kartelen kontrako borrokari buruz 
lantaldeek egin lanak eta ondorioak ikertzeko izan ziren. 
USA buru dutelarik eta ICNek zuzendurik, lantalde 
hauen xedea kartel internazionalen kontrako borroka 
da, merkaturako kaltegarrien direnez gero, duten 
dimentsoioagatik eta konplexitateagatik. Horiei buru 
egiteko, mundu mailan behar da lehiaren autoritateen artean 
elkarlan eta kooperazio estuena eta ordenatuena. Urtero 
biltzen dira autoritateak: batetik, ezagutzeko, ikerkuntza, 
prebentzio eta kartelen kontra, lantaldeek egin dituzten 
emaitz eta ondorenak; eta bestetik, kartelei buruzko bere 
esperientzia zuzenak agerian jartzeko.

Han ikustarazi ziren era berri batzuk kartelak atzeman, 
enpresak ikuskatu eta klementzia egitasmoak hobetzeko.

Delegazio iparamerikarrak kartelen kontrolerako 
aurrerapenetan izandako esperientzia erakutsi zuen. 
Jakinean jarri zuen zer eragozpen dagoen dimentsio 
mundialeko kartelak errotik ebakitzeko, horiek baitira 
merkatu mundialerako larrien eta kaltegarrienak.

El Salvador, Kanada eta Brasileko delegazioek ebatzitako 
kasu interesgarriak azaldu zituzten.

Foroetan parte hartzen dutenez gero, lehiaren autoritate 
esperientzia handidunek, abokatu eta ekonomista 
hoberenak, bai eta enpresetako profesionalak, LDEAri 
foro horietan parte hartzeak ezagutza eta esperientzia 
dakarkio; hor ikasten ditu ikerkuntzarako metodo eta 
klementziazko egitasmo berriak. Gero, berak egin beharko 
die aurre kartelei. 

3.- Kooperazio eta Garapen Ekonomikorako 
Erakundea (KGEE) da eremu internazionalean ari den 
erakundea. Esperientzia eta prestigioa du eta lehiaren 
defentsarako gaietan rol nagusia dauka. KGEE hogeita 
hamar estatuk osatua dago, nahiz zabalik dagoen kide ez 
diren estatuei. KGEEren baitan bada Lehairen Dibisio 
bat eta Lehiaren Komite bat, bi lantaldetan jarrita: 
Ekonomia eta Erregulazio taldea; Lehiaren Zuzenbidearen 
Aplikaziorako eta Estatuekiko harremanetarako Taldea.

Hona, KGEE barruan, LDEA partaide izan deneko 
egintza batzuk:

  III Global Forum Competition, Parisen egina otsai-
laren 21-22etan. 2008ko edizioa aritu izan zen KGEEk 
azken bi urteotan eskuetan darabiltzan bi epigraferen 
azterketa eta azalpenari: batetik, “Kontsumitzaileen 
rola eraberritze prokonpetitiboen proposizioetan”; eta 
bestetik, “Lehia barruan ekonomia eta kontsumitzai-
leen politikak”.
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90ko urteen hasieran abiatu zen gaur eguin ere etengabe 
ari den joera bat, hau da, lehiaren zuzenbidea adoptatzen 
den herriak gero eta gehiago dira. Egun ehunetik gora dira 
lehiaren gaineko lege modernoak dituzten herrialdeak. 
Horra, beraz, zer den Lehairen Foru Mundialak azken 
urteotan egin duen lanaren emaitza.

Bestalde, LDEArentzat intereseko diren gaiak ere aztertu 
ziren, hala nola, Lehairen Autoritate berriek dituzten 
erronkak, lehiaren aplikazioaren eguneratzea eta Lehairen 
Autoritateen rola krisi ekonomikoari erantzuteko: 
elikagaien eta horniduren prezioa, energiaren prezioak eta 
merkatuaren krisia.

  KGEE-IDB Foro Latinoamericano de Competencia. 
Panaman egin izan da 2008ko irailaren 10-11etan. 
Jardunaldi hau kopresiditu zuten Frèderic Jenny Jaunak, 
KGEEko Lehiaren Presidente, eta Luis Berenguer 
Jaunak, LKNeko Presidente. Erabili izan ziren gaiak: 
“Analisi ekonomikoaren zerikusia erabaki judizialetan”, 
“Konpetentziazko probisioak Merkataritza erreginaleko 
Tratatuaetan” eta “KGEEk Amerika Latinean dituen 
proiektuen berri ematea”.

  VI Foro Iberoamericano de la Competencia, 
Panaman egina irailaren 12an, 2008an. Panamako Lehiaren 
Autoritateko (ADECO) Presidenntearen buruzagitza pean.
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Jardunaldi honek honako edukia izan zuen: “Zerbitzu 
profesionalak”, “Klementzia egitasmoak”, “Lehiaren 
politikako aurrerapen berriak”, “Isunen kalkulua” eta 
“Errazteko Praktikak”.

Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak txosten bat aurkeztu 
zuen zerbitzu profesionalen gainean; berorrek transmititu 
zuen izandako esperientzia praktiko bat Euskadiko sektore 
farmazeutikoari buruzko ikerkuntza baten bidez.

Txosten hau azaldu zen Brasilgo Lehiaren Autoritaea buru 
zuen mahainguru batean.

Autoritate erregionala den bezainbatean, Lehiaren 
Defentsarako Euskal Auzitegiaren txosten bat foro 
internazional batean azaltzea historian lehenengo kasua 
da. LDEA Espainiako estatuaren delegazio barruan joan 
zen, Lehiaren Komisio Nazionala zelarik buru.
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Lehiaren Autoritate europear edo internazionalekiko 
harremanen apartatuan, esan dezagun LDEAk bilerak 
izaten dituela –bitariko edo askotarikoak- interes komuneko 
gaiez aritzeko. Esaterako, 2008ko otsailaren 20an, Estatu 
frantseseko Lehiaren Autoritateari (Le Conseil de la 
Concurrence) elkarlan interistituzionalerako proposizio 
bat aurkeztu zion honek iker eta kontsentsua zezan, gero, 
2009ko urtean sinatzeko asmoz.

Foro europea reta internacional hauetan parte hartzean, 
LDEAk lan bilerak egin izan ditu, interes komuneko gaiak 
tratatzeko, ondoko herrialdeetako lehiaren autoritateekin: 
Suitza, Frantzia, Portugal, Txile, Argentina, El Salvador.

Batasun Europearreko marken, marrazkien eta 
modeluen erregistrorako bulegoa (OAMI). 

LDEAk bilera bat izan zuen OAMIren egoitzan (Alacante) 
Zerbitzu Juridikoaren Zuzendariarekin, 2008ko urriaren 
2an.

OAMI da agentzia europear independiente, autofinantziatu 
eta irabazpen asmorik gabea, Batasun Europearreko 
27 Estatukideetako marka, marrazki eta modeloen 
erregistroen arduraduna; beronek babesten ditu jabego 
intelektualari dagozkion eskubideak. OAMIn 660 lagunek 
dute la neta diru-sarrerak 200 milioi euroren inguruan 
dabiltza. Komertzio elektronikoari esker, Interneten 
operatzen du mundu osoko enpresekin.

Jabego intelektualeko eskubideek eta lehiarako eskubideek, 
biek dute helburu bat eta bera: lehiaren merkatua babestea, 
azken buruan eraginkortasun ekonomiko eta ongizatea 
erdiesteko.

Jabego intelektualeko eta pantenteen gaineko eskubideaz 
abusatzeak ekar ditzake praktika antikonpetitiboak, bai eta 
kartelak eta hitzarmen kolusorioak eratzea.
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2008ko urtean, LDEAk 667.510 euroko aurrekontua izan zuen, horietarik 
erabili izan zirelarik 450.423,9 euro, esan nahi baita, izendapeneko %67,48. 
Hona desglosea eta epigrafeak:

ldearen aurrekontua 
2008an eta bere 

erabilera

04

2008KO AURREKONTUA:    667,510,0 euro

-Langile gastuak:     405.125,0 euro
-Funtzionamentu gastuak:    262.385,0 euro

2008KO AURREKONTUTIK ERABILIA:  450.423,9 euro

-Langile gastuak:     365.944,7 euro
-Funtzionamentu gastuak:    84.479,2 euro
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