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Lehiaren defentsari buruzko debekatutako 
jokabideak salatzeko formularioa
SALATZAILEAREN LEGEZKO ORDEZKOA  ⁽¹⁾
(*) Derrigorrezko eremuak
Ordezkapenaren egiaztagiria erantsi beharko da.
(1)
SALATZAILE
(*) Derrigorrezko eremuak
SALATUA
(*) Derrigorrezko eremuak
(*) Derrigorrezko eremuak
SALATUTAKO GERTAKARIAK  (*) ⁽³⁾  (Eranskinaren arabera)
ERANTSITAKO AGIRIAK  ⁽⁴⁾ 
Agiri bakoitzak inprimaki honetan daukan zenbakia idatzita eduki beharko du. 
(4)
BIDEZKO INTERESA DAGOENAREN EGIAZTAPENA  ⁽⁵⁾
⁽⁵⁾ Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 31. artikuluak honako hauek hartzen ditu interesduntzat prozedura batean: "A) Prozedurari hasiera eman diotenak, norbanakoen nahiz taldeen eskubide edo bidezko interesen titular modura. B) Prozeduran har daitezkeen erabakiek uki ditzaketen eskubideak dituztenak, nahiz eta beraiek hasiera eman ez prozedurari. C) Ebazpenak uki ditzakeen norbanakoen nahiz taldeen bidezko interesak dituztenak, behin betiko ebazpena eman baino lehen aurkezten badira prozeduran."
Lehiaren Euskal Agintaritzak konpromisoa hartzen du datuak behar den moduan babesteko, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta aplikatzeko moduko gainerako arautegian ezarritakoaren arabera.
Izenpea
SALATUTAKO GERTAKARIEN ERANSKINA 
Azaldu, ahalik eta zehaztasun handiz, salatutako gertakariak, ondorengo informazioa adieraziz:
 
Salaketaren xedea:
• Zeintzuk dira merkatu nazional edo Euro-pako merkatu osoan edo zati batean lehia galarazi, mugatu edo faltsutzeko eragina izateko helburu duten, sortzen duten edo sor lezaketen salatutako enpresen edo enpresa elkarteen ekintzak.
• Salatutako ekintzek zein neurritan eragiten dieten lehiaren baldintzei garrantzizko merkatuan eta zein neurritan eragiten dieten sala-tzaileen interesei.
• Zeintzuk diren salatutako ekintzek eraginda-ko produktu edo zerbitzuak eta merkatu geografikoak.
• Eragindako merkatuetan lehiaren baldintzei eragiten dien araudi berezirik dagoen.
• Ekintza horretarako babes legalik dagoen.
• Zeintzuk diren salatutako ekintzak urratuta-ko araudiak.
• Kautelazko neurririk eskatzen badu, nola ziurta dezaketen eman beharreko ebaz-penaren eraginkortasuna eta zeintzuk diren eskatutako neurriak hartzeak nahiz horiek ez aitortzeak erakarritako arriskuak merkatuaren funtzionamendurako eta salatzaileen inte-resetarako.
• Informazio zati bat isilean edukitzeko eska-tzen badu, muga ezazu konfidentzialtasun horren norainokoa, kontuan hartuta inor ezin dela zigortu agerian jarri ez zaizkion frogak erabilita.
 
Merkatuari buruzko datuak
• Azal ezazu ondasun edo zerbitzu hauen merkatu edo merkatuen egitura: saltzaileak, erosleak, azalera geografikoa, negozio bolu-mena, lehia maila, merkatuan sartzeko horni-tzaile berriek duten erraztasun edo zailtasuna, produktuen ordezkoak.
Frogak
• Adieraz itzazu azaldutako gertakariei buruz lekukotasuna edo egiazkotasuna ager deza-keten pertsona edo erakunderen identifikazioa eta helbidea, bereziki ustezko arau hausteak eraginikoena.
• Aurkez itzazu adierazitako gertakariei buruzko edo horiekin zuzeneko lotura duten dokumentuak (adibidez, hitzarmen testuak, salerosketen baldintzak, merkatal dokumen- tuak, zirkularrak, publizitatea, negoziazio edo batzarren aktak). Isilpekotzat jo beharko den informazioa duten dokumentuak direla eta, aurkez itzazu pieza bananduan horien ja-         torrizko osoak eta baita ere horren kopia zen-tsuratu bat, espedientean sartu ahal izateko, jarraibidearen idazkariak jatorrizkoarekin kon-pultsatu ondoren.
• Aurkez itzazu adierazitako gertakariei dago-zkien estatistikak edo bestelako datuak (esate baterako, prezioen bilakaera eta eratzeari, eskaintza edo salmentaren baldintzei, saleros-keten ohiko baldintzei, boikot edo bereizkeria dagoenari dagozkienak).
• Zehatz itzazu ekoizpenaren, salmenten, li-zentzien beharraren, merkatuan sartzeko bestelako oztopoen ezaugarri teknikoak eta eman, edo hala badagokio, aipa itzazu alorrari edo merkatuari eta antzeko zein hurbileko ka-suetan lehiaren arauak, Zuzenbide konpara-tuaren barne, aplikatzeari buruzko azterlanen erreferentzia erabilgarriak..
• Aipa ezazu arau haustearen bestelako froga dagoen eta hura gehitzeko beharrezko jardute modua.
 
Bestelako argibideak
• Eman itzazu zure ustez lehiaren organoei ekintza debekatuak daudela antzemateko bide eman dakien erabil daitekeen bestelako infor-mazioa eta lehiaren baldintzak berrezartzeko konponbide eraginkorrenak.
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