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EBAZPENA (01/2012 esp., EUSKAL ITZULTZAILE, 
ZUZENTZAILE ETA INTERPRETEEN ELKARTEA) 

Lehiaren Euskal Kontseilua  

María Pilar Canedo Arrillaga andrea, lehendakaria 

Natividad Goñi Urriza andrea, kidea 

Rafael Iturriaga Nieva jauna, kidea 

Ibon Álvarez Casado jauna, idazkaria 

Bilbon, 2012ko azaroaren 27an 

Lehiaren Euskal Kontseiluak (LEK), adierazitako kideak bertan 
direla, ebazpen hau egin du EUSKAL ITZUTZAILE, ZUZENTZAILE 
ETA INTERPRETEEN ELKARTEA (EIZIE) gaiari buruzko 01/2012 
espedientean. Deseginda dagoen Lehiaren Defentsarako Euskal 
Zerbitzuak (LDEZ) hasi zuen hori.  

I. AURREKARIAK 

1. 2012ko urtarrilaren 12an LDEZk jakin zuen EIZIEk, ustez, 
Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legeak 
debekatutako jokabideak egin zituela.  

Honakoak dira aipatutako jokabide horiek:  

EIZIEk 2011rako batezbesteko itzulpen-tarifak eskaintzen ditu bere 
web gunean, idatzizko itzulpenei, ahozko interpretazioari eta agirien 
zuzenketari aplikatzeko. 
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Agiri horretan esaten da tarifak ez direla lotesleak, eta ez dutela 
itzultzailearen eta bezeroaren arteko merkataritza-harremanetan 
sartu nahi. Era berean aipatzen da EIZIEk urtero berrikusi eta 
eguneratuko dituela tarifa horiek.  

2. 2012ko urtarrilaren 25ean, Ekonomia eta Plangintzako 
zuzendariak erabaki zuen ustez Lehiaren Defentsari buruzko 
15/2007 Legearen kontrako jardunbideak egiteagatiko zehapen-
espedientea irekiko zela. 

3. 2012ko otsailaren 16an, instrukzioaren idazkariak izapidea egin 
zuen, eta bertan agerrarazi zuen EIZIEk 2011rako batezbesteko 
itzulpen-tarifak kendu egin dituela bere web gunetik. 

4. 2012ko martxoaren 1ean idazki bat sartu zen LDEZren 
erregistroan. Bertan EIZIEk eskatu zuen zehapen-prozeduraren 
itundutako amaiera gauzatzeko jarduerak hasteko eta, orobat, 
honako konpromiso honek erantsi zituen: 

- Web gunetik kenduko zituela idatzizko itzulpenei, ahozko interpretazioari eta 
testuen zuzenketari aplikatu beharreko batezbesteko tarifak.  

- Ez zituela web gunean ez beste euskarriren batean argitaratuko idatzizko 
itzulpenei, ahozko interpretazioari eta testuen zuzenketari aplikatu beharreko 
tarifak. 

2012ko martxoaren 5ean, instruktoreak eskaera onartu zuen, eta 
eten egin zuen zehapen-prozedura ebazteko epea, itundutako 
amaiera bukatu arte. 

5. 2012ko martxoaren 6an LDEZk konpromisoen proposamena 
bidali zion Lehiaren Batzorde Nazionalari (LBN). LBNk, 2012ko 
martxoaren 8an, alegazioak bidali zituen eta, horietan, aurkeztutako 
konpromisoei buruzko zenbait zalantza azaldu zituen. 

6. 2012ko martxoaren 9an itundutako amaiera hasteko 
probidentziaren berri eman zion LDEZk dagoeneko ez dagoen 



 
 

 3 

Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiari (LDEA). Arestian 
aipatutako konpromisoetan zegoen oinarrituta, eta ez zituen kontuan 
hartzen LBNk egindako oharrak. 2012ko martxoaren 12an, oharrak 
jaso ostean, LDEZk probidentzia egin zuen, eta, bertan, arestiko 
proposamenari beste konpromiso bat gehitzeko eskatu zion EIZIEri: 

- Kideei jakinaraziko ziela, prozedura amaituko duen ebazpena web guneko 
leku nabari batean argitaratzearen bitartez, prezioak gomendatzean Lehiaren 
Defentsari buruzko Legearen arau-haustea egiten dela.  

EIZIEk konpromisoen bigarren proposamenean sartu zuen 
konpromiso hori, hau da, 2012ko martxoaren 27ko proposamenean. 
2012ko apirilaren 2an jakinarazi zitzaion LBNri.  

7. Apirilaren 9an LBNk berriro adierazi zuen bere ustez “ez zela 
komeni prozedura itundutako amaieraren prozeduraren bitartez 
bukatzea espedientean azaltzen den jokabidea —EIZIEk gutxieneko 
(oinarrizko) batezbesteko tarifak gomendatu eta argitaratzea 
2011rako— berez agortzen denean, eta horixe gertatzen da kasu 
honetan. Era berean adierazi zuen printzipioz ez dagoela jokabide 
horietatik eratorritako lehia askearen kaltea konpentsatuko duen 
konpromiso nahikorik.” 

LBNk esan zuen, halaber, jokabidea behar bezala aztertzeko ondo 
jakin behar zela zein izan den jardunbidearen iraupena, bestela ezin 
daitekeelako jakin zeintzuk izan diren jokabide horrek lehian izan 
dituen benetako ondorioak.  

Azkenik, LBNk azpimarratu du konpromisoen helburua ez dela izan 
behar akordiorik ez argitaratzea, baizik eta akordiorik ez hartzea.  

8. Apirilaren 23an, itundutako amaieraren erabaki-proposamena 
bidali zion LDEZk LDEAri, arestian aipatutako konpromisoetan 
oinarritua. 

9.- EIZIE elkartea eta LBN dira zehapen-prozedurako interesdunak. 
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10. LEKek, 2012ko azaroaren 26ko bileran, espediente honi buruz 
eztabaidatu eta epaia eman zuen. 

 

II. ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

11.- Desegindako LDEZk desegindako LDEAri igorri zion Ebazpen 
Proposamena, ebatz zezan. Alabaina, agiri honen datan, eta 
Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko 1/2012 Legeko Bigarren 
Xedapen Gehigarrian xedatutakoaren arabera, LDEA desagertu 
egin da Lehiaren Euskal Agintaritza jardunean hasi denetik, hau da, 
2012ko uztailaren 17tik. 

Horregatik, eta Bigarren Xedapen Iragankorrean nahiz Lehiaren 
Euskal Agintaritzari buruzko aipatu 1/2012 Legeko 10.a artikuluan 
xedatutakoari jarraiki, Agintaritza horri dagokio, Lehiaren Euskal 
Kontseiluaren bitartez, zehapen-prozedurak ebaztea. 

12.- Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 
52. artikuluak honako hau dio: 

1. Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluak, Ikerketen Zuzendaritzak 
proposatuta, debekatutako akordio eta praktiken inguruko zehapen-prozedura 
amaitzea ebatzi ahal izango du, baldin eta ustezko arau-hausleek konpromiso 
batzuk hartzea proposatzen badute, eta horien bidez espedientea irekitzea 
eragin duten jokaerek lehian zituzten ondorioak konpontzen badira eta interes 
publikoa behar beste bermatzen bada. 

2. Konpromiso horiek lotesleak izango dira eta prozedurari amaiera ematen 
dion ebazpenean jasotzen direnetik aurrera izango dituzte ondorioak. 

3. Prozedura ezin izango da artikulu honetan zehazten den moduan amaitu, 
50.4. artikuluan aurreikusitako proposamen-txostena aurkeztu eta gero. 

Agindu horrek esan nahi du itundutako amaiera aukera bideragarria 
dela baldin eta ustezko arau-hausleek konpromiso batzuk hartzea 
proposatzen badute, eta horien bidez espedientea irekitzea eragin 
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duten jokabideek lehian zituzten ondorioak konpontzen badira eta, 
sensu contrario, LDLren 52. artikulua aplikatuz ez dagoela 
konpromiso bideragarririk konpromiso horiek ez dituztenean behar 
bezala konpontzen ikertutako jokabideek lehian izandako ondorioak, 
edo ez dutenean interes publikoa behar bezala bermatzen. 

13.- Oro har ondorioztatu behar da ezin dela itundutako amaiera 
erabili espedientean aztertutako jokabidea berez agortzen denean, 
ez eta kartel bat egotea eragiten duen LDLren 1. artikuluaren arau-
haustea egiten denean ere. Orobat, ezin izango da itundutako 
amaiera proposatu ikertutako jokabideek luzaroan izan dituztenean 
ondorio itzulezinak lehian, edo eragindako merkatuaren funtsezko 
alde batean izan dituztenean ondorioak. 

14.- Aztertzen gabiltzan kasuan ondoriozta daiteke espedientean 
azaltzen diren datuetatik ezin dela ondorioztatu zein den zehapen-
prozedura irekitzea ekarri duen jokabideak eragindako merkatu-
kuota. Espedientean aipatzen da elkarteko kideak diren 315 
itzultzailek parte hartzen dutela merkatuan, baina ez da aipatzen 
guztira zenbat profesionalek hartzen duten parte merkatu horretan 
(espedientean bildutako gainerako erreferentziak EAEko itzulpen-
sektore orokorrari buruzkoak dira —euskaratik edo euskararako 
itzultzaileen datuak zehaztu gabe—, edo Estatistikako Institutu 
Nazionaleko direktorioari buruzkoak —eragindako merkatuko datuak 
zehaztu gabe—). 

Halaber, ez da antzemandako jardunbidearen iraupena aipatzen 
eta, ondorioz, ezin da zehaztu zein izan daitekeen merkatuan izan 
lezakeen ondorioa.  

Azkenik nabarmendu behar da operadoreen artean prezioak 
adostearen ondorioz merkatuan ondoriorik egon dela egiaztatuz 
gero, ezin izango litzatekeela prozeduraren itundutako amaiera 
onartu, jardunbidea berez agortuko litzatekeelako, eta ezin izango 
litzatekeelako hartu ikertutako jokabideek lehian izandako ondorioak 
behar bezala konpontzeko edo interes publikoa behar bezala 
bermatzeko akordiorik. 
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15 Horren guztiaren ondorioz, LEKek uste du ez direla betetzen 
zehapen-prozeduraren itundutako amaiera onartu ahal izateko 
Lehiaren Defentsari buruzko 15/2007 Legearen 52. artikuluak 
ezartzen dituen baldintzak.  

Aztertzen gabiltzan espedientean ezin da ondorioztatu bertako 
elementuetatik LEKek ondorioztatuko duenik aipatutako Elkarte 
profesionalak proposatutako konpromisoek espedienteko jokabideek 
lehian izandako eraginak konponduko dituztenik.  

LEKek ere ezin du proposatutako konpromisoetatik ondorioztatu 
interes publikoa behar bezala bermatuta geratuko denik. Hori guztia 
dela eta, LEKek ezin du ebazpen-proposamena onartu. 

 

Horregatik guztiagatik, Lehiaren Euskal Kontseiluak, honako hau 

 

EBAZTEN DU: 

LEHENENGOA.- Ez da onartuko desagertutako LDEZk LEKi 
helarazitako ebazpen-proposamena. 

BIGARRENA.- Zehazpen-prozedurarekin jarraitzeko aginduko da 
eta, ondorioz, bertan behera utziko da prozedura hori ebazteko 
epea eteteko erabakia. 

HIRUGARRENA.-  Ebazpen honen berri emango zaio Lehiaren 
Euskal Agintaritzako Ikerketen Zuzendaritzari, eta, era berean, 
prozedurako gertakarien ikerketa osatzeko aginduko zaio. 

 
LAUGARRENA.-  Ebazpen honen berri emango zaie interesdunei. 
Halaber, jakinaraziko zaie horren kontra ezin izango dutela 
administrazioarekiko auzi-errekurtsorik ipini, dagokion zehapen-
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prozedura administratiboko izapide-egintza baino ez delako. Hala 
ere, horrek ez dio kalterik egingo Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duen 29/1998 Legearen 25. artikuluan 
xedatutakoari. 
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