EUSKAL ENPRESEN PARTAIDETZA DUTEN KONTZENTRAZIOEI
BURUZKO TXOSTENA
LEA/AVC 350 zk. 2019 PROM

Aurkibidea:
I. TXOSTENAREN XEDEA................................................................................. 2
II. ARAUDI APLIKAGARRIA ............................................................................... 2
III. KONTZENTRAZIOEN KONTZEPTUA .......................................................... 3
1. Lehen independenteak ziren enpresen fusioak ........................................... 3
2. Kontrola eskuratzea .................................................................................... 4
A. Kontrol esklusiboa ................................................................................... 4
B. Baterako kontrola .................................................................................... 5
IV. JAKINARAZPEN-ATALASEAK ..................................................................... 5
1. Dimentsio europarreko kontzentrazioak ...................................................... 5
2. Estatu-dimentsioa duten kontzentrazioak ................................................... 6
A. Kontzentrazioak kontrolatzeko prozedura ............................................... 7
B. Autonomia-erkidegoei txostena eskatzea ............................................... 8
V. 2014TIK 2019KO EKAINERA ARTEKO DENBORA TARTEAN MLBN-K
BAIMENDUTAKO KONTZENTRAZIO-PROZESUETAN PARTE HARTU DUTEN
EUSKAL ENPRESAK ....................................................................................... 11
VI. MLBN-N IZAPIDETZE-PROZESUAN DAUDEN ERAGIKETAK ................. 11
ONDORIOAK.................................................................................................... 12
VII. ERANSKINAK ............................................................................................ 14
Osoko bilkura:
Alba Urresola Clavero, lehendakaria
Rafael Iturriaga Nieva, batzordekidea
Enara Venturini Álvarez, batzordekidea eta idazkaria
Lehiaren Euskal Kontseiluak (aurrerantzean, LEK), adierazitako osaerarekin, txosten
hau eman du, 2019ko uztailaren 24an eginiko bileran, euskal enpresek MLBNk
baimendutako kontzentrazio-eragiketetan izan duten esku-hartzeari dagokionez.

Ercilla 4, 2. solairua, 48009 BILBO • Tel.: 944 032 813 Faxa: 944 032 801 • www.competencia.euskadi.eus
infocompetencia@avdc.eus

I. TXOSTENAREN XEDEA
1. Txosten honen xedea da jakitea zer-nolako eragina izan duten enpresen
kontzentrazio-eragiketek EAEko industria-sarean, eta horren arabera baloratzea ea
egokia den Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA-ACV) aurretiko azterketa bat egitea
kontzentrazio horiek lehiaren ikuspegitik zer ondorio dituzten jakiteko.
2. Horretarako, lehenik eta behin, kontzentrazioei buruzko araudia berrikusi da, alderdi
hauei dagokienez: kontzeptua, kontzentrazio motak, jakinarazpen-atalaseak eta
kontzentrazioak kontrolatzeko prozedurak.
Jarraian, euskal enpresek parte hartu duten MLBNk baimendutako kontzentrazioeragiketak aztertu dira. Eragiketa horiek azken 5 urte eta erdian, zehazki 2014-2019
denboraldian (ekainera arte) egin dira.

II. ARAUDI APLIKAGARRIA
3. Dimentsio europarra duten kontzentrazioei 2004ko urtarrilaren 20ko 139/2004
(EE) Erregelamendua, Enpresen Arteko Kontzentrazioak Kontrolatzeari buruzkoa
(Kontzentrazioen Erregelamendua) aplikatzen zaie1.
Aipatutako araudi hori interpretazio-irizpideak jasotzen dituzten jakinarazpen eta
testu batzuekin osatzen da. Batzordeak pixkanaka onartu ditu irizpide horiek
kontzentrazio-kontrolari buruzko Europako araubidearen aplikazio-gidalerroak osatu
ahal izateko.
Aipatzekoak dira, lehiaren alorreko auzi jurisdikzionalei buruzko Jakinarazpen
bateratua (2008/C95/01), Enpresen Arteko Kontzentrazioak Kontrolatzeari buruzko
Batzordearen 139/2004 (EE) Erregelamenduaren arabera egindakoa 2, eta
kontzentrazio-eragiketa jakin batzuk tramitatzeko prozedura sinplifikatuari buruzko
Jakinarazpena (2013/C366/04), Batzordearen 139/2004 (EE) Erregelamenduaren
araberakoa 3.
4. Espainian, kontzentrazioen kontrolaren aplikazioa araudi honen bidez erregulatzen
da:
- 15/2007 Legea, uztailaren 3koa, lehia defendatzekoa (LDL)4 eta
- 261/2008 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, Lehiaren Defentsarako Araudia
(LDA) onartzen duena5.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0139&from=EN
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12946-consolidado.pdf
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MLBNk kasu hauetan soilik izango du kontzentrazio-eragiketa bat aztertzeko
eskumena: Batasunaren atalaseak gainditu gabe (edo Europako Batzordeak kasua
Espainiara igorri ondoren), LDL-ren 8. artikuluak aurreikusitako jakinarazpenatalaseak gainditzen direnean.

III. KONTZENTRAZIOEN KONTZEPTUA
5. Kontzentrazioaren kontzeptua independentea da eragiketa gauzatzeko erabiltzen
den forma juridikoarekiko. Hala, nahiz eta salerosketa izan kontzentrazio
ekonomikoko formarik ohikoena, kontzentrazio ekonomikotzat hartu daitezke,
halaber, akziodunen akordioak edo sozietate bati egindako aktibo-ekarpenak, baldin
eta enpresa edo negozio-unitate baten gaineko kontrola modu egonkorrean
aldarazten badute.
6. Kontzentrazioen Erregelamenduari jarraikiz, kontzentrazio batek eraginpeko
enpresen kontrolean aldaketa iraunkorra eragiten duten eragiketak soilik hartzen ditu
barnean. Jurisprudentziaren arabera, aldaketa iraunkorra izango da 8 urtetik 15era
bitartekoa bada.
7. Hala, bi kontzentrazio mota ezartzen dira:
— lehen independenteak ziren enpresen fusio bidez sortzen direnak.
— kontrola eskuratuta sortutakoak.
1. Lehen independenteak ziren enpresen fusioak
8. Kontzentrazioen Erregelamenduko 3. artikuluaren 1. apartatuko b) letrak
ezarritakoari jarraikiz, kontzentrazio mota hori sortzen da lehen independenteak ziren
bi enpresa edo gehiago elkarrekin fusionatzen direnean eta enpresa berri bat sortzen
dutenean, bereizitako entitate juridiko izateari utzita.
Kontzentrazio dei diezaiokegu, halaber, enpresa batek beste bat xurgatzeari;
enpresa xurgatzaileak eutsi egiten dio bere izaera juridikoari eta xurgatuak galdu
egiten du.
9. Kontzentrazio mota hori gerta daiteke, halaber, maila juridikoan fusiorik gertatu ez
arren, lehen independenteak ziren enpresen jarduerak konbinatzen badira, eta
horrek entitate ekonomiko bakarra sortzea badakar. Hori gerta daiteke, batez ere,
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beren izaera juridikoa mantentzen duten bi enpresak edo gehiagok, kontratu bidez,
kudeaketa ekonomiko bateratu bat edo kotizazio bikoitzeko elkarte baten egitura
hartzen dutenean. Eragiketa bat kontzentraziotzat hartuko da baldin eta enpresa
partaideen fusioa eragiten badu de facto, eta enpresa horiek entitate ekonomiko
bakarra eratzen badute.
Kontzentrazio hori de facto baden zehazteko, ezinbesteko baldintza da enpresa
horiek kudeaketa ekonomiko bakar eta iraunkorra izatea. Besteak beste, aipatzekoak
dira faktore garrantzitsu hauek: galdu-irabazien barne konpentsazioa, diru-sarreren
banaketa taldeko entitatean artean, erantzukizun solidarioa edo kanpo-arriskuak
hainbanatzea. De facto-ko fusioa kontratuzko akordioetan soilik oinarritu daiteke,
baina indartu ere egin daiteke baldin eta entitate ekonomikoa osatzen duten
enpresek partaidetzen erosketa gurutzatua egiten badute.
2. Kontrola eskuratzea
10. Kontzentrazioen Erregelamenduko 3. artikuluaren 1. apartatuko b) letrari jarraikiz,
kontzentrazio bat sortzen da kontrola eskuratzen denean. Kontrol hori enpresa bakar
batek eskura dezake edo enpresa batek baino gehiagok, elkarrekin6.
A. Kontrol esklusiboa
11. Enpresa batek kontrol esklusiboa eskuratzen du berak bakarrik beste enpresa
baten gainean eragin erabakigarria izan dezakeenean. Enpresa batek bi egoera
orokor hauetan izan dezake kontrol esklusiboa:
- Lehen kasuan, kontrola bakarka baliatzen duen enpresak ahalmena du beste
enpresaren lehiaketa-estrategiarekin lotutako erabakiak hartzeko. Oro har, ahalmen
hori lortzeko, konpainia bateko boto-eskubideen gehiengoa eskuratzen da.
- Bigarren kasuan ere, kontrol esklusiboa dago akziodun bakar batek enpresa baten
erabaki estrategikoei betoa jar diezaiekeelako; alabaina, akziodun horrek ezin ditu
berak bakarrik ezarri erabaki horiek (kontrol esklusibo negatiboa). Kasu horretan,
akziodun bakarrak duen eragin-ahalmena enpresa bat beste batzuekin batera
kontrolatzen duen akziodun batenaren parekoa da, hau da, erabaki estrategikoak
blokeatzeko ahalmena du. Beste batzuekin batera kontrolatzen den enpresaren
kasuan ez bezala, ez dago eragin-ahalmen bereko beste akziodunik, eta kontrol
esklusibo negatiboa duen akzioduna ez dago behartuta beste akziodun jakin
batzuekin lankidetzan aritzera kontrolpeko enpresaren jokaera estrategikoa
zehazteko.
6

Batzordearen Jakinarazpen bateratua, lehiaren arloko auzi jurisdikzionalei buruzkoa (2008/C 95/01),
Batzordearen 139/2004 (EE) Erregelamenduak, enpresen arteko kontrolari buruzkoak, ezarritakoari
jarraikiz egindakoa.
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B. Baterako kontrola
12. Baterako kontrola dago bi enpresek edo gehiagok, edo bi pertsonek edo gehiagok
beste enpresa baten gainean eragin erabakigarria izan dezaketenean. Testuinguru
honetan, eragin erabakigarria izateak zera esan nahi du: enpresa baten lehiaketaestrategia zehazten duten ekintzak blokeatzeko ahalmena izatea. Kontrol
esklusiboak enpresa baten erabaki estrategikoak zehazteko ahalmena ematen dio
akziodun jakin bati. Baterako kontrolean, aldiz, blokeo egoera batera iristeko aukera
dago; izan ere, enpresa nagusiek, bi edo gehiago izan daitezke, eskumena dute
proposatutako erabaki estrategikoak baztertzeko. Ondorioz, akziodun horiek akordio
batera iritsi behar dute enpresaren merkataritza-politika partaidetzan oinarrituta
zehazteko, eta, beraz, lankidetzan aritzera behartuta daude.

IV. JAKINARAZPEN-ATALASEAK
1. Dimentsio europarreko kontzentrazioak
13. Kontzentrazioen Erregelamenduko 1. artikuluak atalase batzuk ezartzen ditu, eta
haiek gaindituz gero, kontzentrazio-eragiketaren berri eman behar zaio Europako
Batzordeari. Funtsean, estatu kide bati baino gehiagori eragiten dieten eragiketa
handiak dira. Eragiketa batek dimentsio komunitarioa duen ala ez erabakitzeko,
enpresa partaideen mundu-mailako eta erkidego-mailako fakturazioa hartzen da
kontuan.
1. artikulua Aplikazio-eremua
1. Erregelamendu hau aplikatuko zaie artikulu honetako 2. eta 3. apartatuetako definizioei
jarraikiz dimentsio komunitarioa duten kontzentrazioei, 4. artikuluko 5. apartatuan eta 22.
artikuluan ezarritakoa eragotzi gabe.
2. Kontzentrazio batek kasu hauetan izango du dimentsio komunitarioa:
a) eraginpeko enpresen multzoak mundu-mailan
guztizkoa 5.000 milioi eurotik gorakoa bada, eta

egindako

negozio-bolumenaren

b) eraginpeko enpresetatik bik behintzat bakoitzak bere aldetik 250 milioi euroko negoziobolumen totala egiten badute EBn,
nolaz eta eraginpeko enpresa bakoitzak Batasunean egindako negozio-bolumen totalaren bi
herenetik gora estatu kide berean egin ez duen.
3. 2. apartatuan ezarritako atalasea gainditzen ez duen kontzentrazio batek dimentsio
komunitarioa izango du kasu hauetan:
a) eraginpeko enpresen multzoak mundu-mailan egindako negozio-bolumen totala 2.500
milioi eurotik gorakoa bada;
b) EBko 3 herrialdetan behintzat, –haietako bakoitzean–, eraginpeko enpresa guztiek
egindako negozio-bolumen totala 100 milioitik gorakoa bada;
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c) EBko 3 herrialdetan behintzat –haietako bakoitzean– eraginpeko 2 enpresak behintzat
bakoitzak bere aldetik egindako negozio-bolumen totala 25 milioi eurotik gorakoa bada,
eta
d) eraginpeko 2 enpresak behintzat, bakoitzak bere aldetik EBn egindako negozio-bolumen
totala 100 milioitik gorakoa bada, nolaz eta eraginpeko enpresa bakoitzak Batasunean
egindako negozio-bolumen totalaren bi herenetik gora EBko herrialde batean egin ez
duen,
nolaz eta eraginpeko enpresa bakoitzak Batasunean egindako negozio-bolumen totalaren bi
herenetik gora estatu kide berean egin ez duen.

2. Estatu-dimentsioa duten kontzentrazioak
14. Lehia murrizten duten jardueren alorrean ez bezala –kasu horretan autonomiaerkidegoetako organoek dute zehapen-espedienteak izapidetzeko eta ebazteko
eskumena–, LDL-k erabateko eskumena esleitzen dio MLBNri derrigorrezkoak diren
jakinarazpen-atalaseak gainditzen dituzten kontzentrazioak aztertzeko.
15. Kontzentrazio ekonomikoko zenbait eragiketak nabarmen eragin diezaioke
merkatuetako benetako lehiari; hori dela eta, LDL-k aurretiazko kontrol-sistema bat
ezartzen die, derrigorrezkoa eta MLBNren bidez gauzatuko dena, merkatu-kuota
jakin bat erdiesten duten kontzentrazioei (8.1. a art.) edo negozio-bolumen jakin bat
erdiesten dutenei (8.1. b art.), baldin eta kontzentrazio horiek Europako Batzordeari
jakinarazteko obligaziorik ez badago.
8. artikulua Aplikazio-eremua.
1. Lege honetan aipatzen den kontrol-prozedura ondoren zehazten diren bi egoeretakoren
bat gertatzen denean aplikatuko zaie kontzentrazioei:
a) Kontzentrazioaren ondorioz, dena delako produktu edo zerbitzuak estatuan edo estatuaren
barruko merkatu geografiko zehatz baten barruan duen merkatu adierazkorraren % 30eko
edo goragoko kuota eskuratzea.
Kontrol-prozeduratik kanpo geratuko dira ondorengo ezaugarriak dituzten kontzentrazio
ekonomikoak: a) idatz-zati honetan ezartzen dena beteta ere, erositako sozietatearen edo
aktiboen negozio-bolumen orokorra azken ekitaldi kontablean 10 milioi eurotik gorakoa ez
izatea Espainian, baina baldin eta taldean parte hartzen dutenek bakoitzak bere aldetik edo
elkarrekin % 50eko kuota edo handiagoa ez badute kasuan kasuko merkatuetan, dela
estatuan edo estatuaren barruan zehazturiko merkatu geografiko jakin baten barruan.
b) Parte hartzen dutenen negozio-bolumen orokorra azken ekitaldi kontablean 240 milioi
eurotik gorakoa izatea Espainian, baina baldin eta taldean parte hartzen dutenetako bik
behintzat bakoitzak bere aldetik 60 milioi euro baino gehiagoko negozio-bolumena
baldin badute Espainian.
2. Lege honetan aurreikusten diren obligazioek ez diete eragingo dimentsio komunitarioa
duten kontzentrazioei –kontzentrazio horiek Batzordearen urtarrilaren 20ko 139/2004
Erregelamenduan (EE), enpresen arteko kontzentrazioak kontrolatzeari buruzkoan, zehazten
dira–, nolaz eta Europar Batzordeak dena delako kontzentrazioari buruzko erabakia
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Espainiara igortzea erabaki ez duen, gorago aipatutako erregelamendu horretan esaten denaz
bat.

16. Bi atalase horien oinarrian zera dago: eragiketa mota horiek duten garrantzia
kontzentrazioaren eraginpeko merkatuan (atalasea edo kuota) edo, oro har,
Espainiako ekonomian (negozio-bolumenaren atalasea). MLBNri jakinarazi
beharreko edozein kontzentrazio-eragiketa, bertan behera utzi beharko da
(salbuespenak salbuespen) hura gauzatzeko baimena lortu arte.
A. Kontzentrazioak kontrolatzeko prozedura
17. Kontzentrazio-eragiketa bat jakinarazteko, enpresa eskuratzaileak edo enpresa
eskuratzaileek jakinarazpen-inprimakia bete beharko dute. Inprimaki hori MLBNren
egoitza elektronikoan eskuragai dagoen Lehiaren Defentsarako Araudian
aurreikusten da.
Jakinarazpen-atalaseak gainditzen dituzten kontzentrazio-eragiketek benetako lehian
a priori duten eragina handia ez den kasuetan (aldeak gainjartzen ez direlako, sortu
den entitateak kuota txikia duelako merkatuan, eta abar), jakinarazpena inprimaki
laburtu baten bidez egitea aurreikusten du Lehiaren Defentsarako Legeak7.
18. Lehiaren Defentsarako Legeak bi fasetan banatzen du MLBNk kontzentrazioa
kontrolatzeko egingo den prozedura.
Lehen fasean, gehienera jota hilabete bat irauten du, jakinarazitako eragiketa
guztiak aztertzen dira, eta Batzordeak erabakitzen du jakinarazitako eragiketa
artxibatu egin behar den, baimendu daitekeen (konpromisoekin edo konpromisorik
gabe), edo, aitzitik, kontzentrazio hori xehetasun handiagoz aztertu behar den sor
daitezkeen lehia-arazoak direla-eta. Kasu horretan, prozedura bigarren fasean
sartzen da. Bigarren fase horretan hirugarren interesdunen parte-hartzea
aurreikusten da.
Kontzentrazio-eragiketa bigarren fasean aztertu ondoren, kontzentrazioa erabat edo
konpromisoekin baimendu behar den erabakitzen du Batzordeak. Konpromisoak ez
badira aski identifikatutako lehia-arazoak konpontzeko, Batzordeak erabaki dezake
kontzentrazioari baldintzak ezartzea jakinarazleak proposatutako konpromisoak
osatzeko edo ordezteko. Azkenik, identifikatutako lehia-arazoak konpon ditzakeen
konpromisorik edo baldintzarik ez badago, Batzordeak debekatu egin dezake
kontzentrazioa.

7
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Batzordeak hartutako ebazpenak debekatu egiten badu edo konpromiso nahiz
baldintza batzuk bete beharra eskatzen badu, Ekonomia Ministerioak hamabost
eguneko epea du kontzentrazioa Ministroen Kontseiluan aurkezteko. Azken
erabakia, kontzentrazio hori baldintzekin edo baldintzarik gabe baimendu dezakeena,
gehienera jota hilabeteko epean hartu behar da. MLBNren Kontseiluari txosten bat
eskatu ahal izango zaio.
B. Autonomia-erkidegoei txostena eskatzea
19. LDL-ren 57. artikuluak kontzentrazio-eragiketa baten instrukzioa eta ebazpena
arautzen ditu lehen fasean, lehiaren defentsarako agintari autonomikoei inolako
eginkizunik esleitu gabe.
20. Agintari autonomikoek bigarren faseko instrukzio eta ebazpenean soilik har
dezakete parte kontzentrazioaren kontrolean, baldin eta kontzentrazio horrek eragin
handia badu autonomia-erkidego jakin baten lurraldean. Kasu horietan, Ikerketa
Zuzendaritzak dagokion txostena eskatuko dio, loteslea izango ez dena, gaiak
ukitutako autonomia-erkidego horri, LDL-ren 58. artikuluan eta LDA-ren 65.
artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

LDL-ren 58. artikulua. Bigarren fasean instruitzea eta ebaztea.
1. Prozeduraren bigarren fasea hasitakoan, Ikerketen Zuzendaritzak kontzentrazioari buruzko
ohar labur bat idatziko du, eta ohar horren isilpekotasun kontuekin zerikusia duten gaiak
konpondu ostean, jendaurrean jarriko da eta gaiak eragin liezaiekeen pertsona fisiko edo
juridikoei jakinaraziko zaie, eta baita Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Kontseiluari ere, 10
eguneko epean alegazioak aurkez ditzaten.
Kontzentrazioak eragin nabarmena badu autonomia-erkidego jakin bateko lurraldean,
Ikerketen Zuzendaritzak derrigorrezko txostena eskatuko dio, loteslea izango ez dena,
gaiak ukitutako autonomia-erkidego horri, eta, ohar laburrarekin batera, aurkezturiko
jakinarazpenaren kopia bat igorriko dio, behin haren isilpeko alderdiak ebatzitakoan,
hogei eguneko epean txostena eman dezan.
2. Kontzentrazioak lehiari ekar diezazkiokeen oztopoak Ikerketa Zuzendaritzak prestaturiko
egitateen zehaztapen-orri batean jasoko dira, eta agiria interesdunei jakinaraziko zaie, 10
eguneko epean alegazioak egin ditzaten.
3. Jakinarazleek hala eskatuz gero, Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluan ikustaldia
izango da.
4. Ikerketen Zuzendaritzak idatzitako behin betiko ebazpenaren proposamena jaso ostean,
Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluak azken erabakia hartuko du, ebazpen baten
bidez, eta aukera hauek izango ditu:
a) Kontzentrazioa baimendu egingo du.
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b) Kontzentrazioari baimena emateko, jakinarazleek berek proposatutako konpromiso
edo baldintza jakin batzuk betetzea eskatuko du.
c) Kontzentrazioa debekatu egingo du.
d) Jarduerak artxibatzea erabakiko du, lege honetan aurreikusitako kasuetan.
5. Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren ebazpenak Ekonomia eta Ogasun
Ministerioari jakinaraziko zaizkio, interesatuei jakinaraztearekin batera.
6. Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluak, bigarren fasean hartutako ebazpenaren
bidez, kontzentrazio bat debekatu edo kontzentrazioa aurrera eramateko konpromiso edo
baldintza batzuk bete beharra eskatzen duen kasuetan, ebazpen horiek ez dira ez
eraginkorrak ez betearaztekoak izango, eta ez dute administrazio-bidea amaituko, ondorengo
kasuetan:
a) Ekonomia eta Ogasun Ministroak kontzentrazioaren gaia Ministroen Kontseiluan ez
aurkeztea erabakitzen duen artean, edo lege honen 36. artikuluan hori egiteko
jarritako legezko epea igaro artean.
b) Ekonomia eta Ogasun Ministroak kontzentrazioaren gaia Ministroen Kontseiluan
aurkeztea erabakitzen duenean, Ministroen Kontseiluak Lehiaren Batzorde
Nazionalaren Kontseiluaren ebazpena berresten duen kontzentrazioari buruzko
akordio bat hartu arte, edo lege honen 36. artikuluan hori egiteko jarritako legezko
epea igaro artean.

LDA-ren 65. artikulua. Prozeduraren bigarren fasea instruitzea.
1. Lehiaren Batzorde Nazionaleko Kontseiluak prozeduraren bigarren fasea hastea erabaki
ondoren, uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 58.1 artikuluak aipatzen duen ohar laburra
jakinaraziko zaio jakinarazleari, hark idatziz adieraz dezan, gehienez ere bi eguneko epean,
bere iritziz oharrean jasotako informazioaren zein alderdi diren konfidentzialtasunez erabili
beharrekoak. Epe hori igaro ondoren, Ikerketa Zuzendaritzak ohar laburraren behin betiko
edukia erabakiko du, argitaratzeko eta eraginpeko izan daitezkeen eta Kontsumitzaileen eta
Erabiltzaileen Kontseiluko pertsona fisiko edo juridikoei ezagutarazteko.
2. Lehiaren Batzorde Nazionalaren webgunean argitaratuko da ohar laburra, eraginpeko
edonork informazioa eman ahal izan dezan, hamar eguneko epean.
3. Kontzentrazioak autonomia-erkidego baten lurraldean nabarmen eragiten duenean,
Ikerketa Zuzendaritzak dagokion organo autonomikoari jakinaraziko dio ohar laburra,
aurkeztutako jakinarazpenaren kopiarekin batera, baita Ikerketa Zuzendaritzak egindako
txostena ere, hogei eguneko epean nahitaezko txostena bidal dezan, loteslea ez den
txostena. Nahitaezko txostenaren eskaria interesdunei jakinaraziko zaie, uztailaren 3ko
15/2007 Legearen 37.1 artikuluaren ondoreetarako.
4. Uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 58.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, Ikerketa
Zuzendaritzak egintzak zehazteko agiri bat egingo du, Lehiaren Batzorde Nazionaleko
Kontseiluari jakinarazi ondoren, interesdunei jakinaraziko zaiena.

21. Lehia Defendatzeko araudiak kontzentrazioen kontrolerako prozeduraren bigarren
fasean soilik aurreikusten du agintaritza autonomikoek txostena igortzea.
9

Hala eta guztiz, LEA/AVC-k egindako azterketan, non MLBNk azken 5 urtean
ebatzitako kontzentrazio-eragiketak aztertu diren, gutxienez bi kasutan ikusi da
MLBNk Autoritat Catalana de la Competència-ren (ACCO) lankidetza eskatu duela
kontzentrazio-prozesu horien berri emateko. Kasu hauek dira: C/0802/16
DAIMLER/HAILO/MYTAXI/NEGOCIO HAILO8 eta C/0648/15 GODÓ / MEDIASET /
EDICA9. Kasu horietan ACCO-k kontzentrazioari buruzko bere balorazioa eman
zuen.
22. Kontseilu honen ustez, kontzentrazio-eragiketa batek autonomia-erkidego jakin
batean duen eraginak ez du zerikusirik eragiketa hori ebazteko prozeduraren
fasearekin, eta beraz, oso positibotzat jotzen du kasu jakin batzuetan dagokion
agintaritza autonomikoari eskumena ematea prozeduraren lehen fasean txosten bat
igortzeko.

8

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1510112_7.pdf y
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20170103-Informe-CEHAILO-MYTAXI-ESP.pdf
9
https://www.cnmc.es/sites/default/files/623427_7.pdf y
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/informeMEDIASET_GODO_EDICA_DEF-no-confidencial-ESP-web.pdf
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V. 2014TIK 2019KO EKAINERA ARTEKO DENBORA TARTEAN
MLBN-K BAIMENDUTAKO KONTZENTRAZIO-PROZESUETAN
PARTE HARTU DUTEN EUSKAL ENPRESAK
23. MLBNk azken 5 urte eta erdian baimendutako kontzentrazio-eragiketak aztertu dira.
MLBNk, 2014tik 2019ko ekainera arteko denbora tartean, guztira 482 kontzentrazioeragiketa baimendu ditu, LDL-k aurreikusitako atalaseak gainditu ondoren. Eragiketa
horietatik, bigarren fasean 4 bakarrik baimendu dira, eta horietako 3 konpromisoekin.
Baimendutako eragiketa horietatik 44tan euskal enpresek hartu dute parte, hau da,
ebazpenen % 9,13an, eskuratutako enpresa edo enpresa eskuratzaile gisa.
Eragiketa guztiak lehen fasean onartu dira, horietako bat konpromisoekin. Kasu
bakar batean ere ez da eskatu txostena LEA-AVC-ri igortzeko.
24. Hurrengo taulan kontzentrazio motaren araberako banakapena jasotzen da.
Euskal enpresen partaidetza duten kontzentrazio baimenduak
2019
2014 2015 2016 2017 2018 Ekainera arte Guztira
Partaidetzako enpresa sortzea
1
1
Euskal enpresak eskuratzea kontrol esklusiboa
6
3
3
3
15
Euskal enpresak eskuratzea - baterako kontrola
1
1
Euskal enpresa eskuratzailea eta eskuratua - baterako kontrola
2
2
Euskal enpresaren kontrol esklusiboa eskuratu da
3
8
5
4
2
1
24
Aktiboak eskuratzea Euskal enpresa eskuratu da
1
1
Guztira
3
14
11
8
5
2
44

Taulan ikusten den bezala:
- 16 kontzentraziotan euskal enpresak beste sozietate batzuen eskuratzaile
izan dira, eta kasu horietatik 15etan kontrol esklusiboa eskuratu dute.
- 26 kontzentraziotan beste enpresa batzuek euskal enpresa baten kontrola
eskuratu dute, kontrol esklusiboa 24 eragiketetan eta kontrol bateratua
gainerako 2etan.
- Eragiketetako batean enpresa bat partaidetza bidez sortu da.
- Baimendutako eragiketa batean enpresa eskuratu eta eskuratzailea
EAEkoak dira.

VI. MLBN-N IZAPIDETZE-PROZESUAN DAUDEN ERAGIKETAK
25. Txosten hau eman den egunean, MLBN euskal enpresek parte hartu duten 2
kontzentrazio-eragiketa izapidetzen ari da. Taula honetan jasotzen dira.
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II. ERANSKINA. EUSKAL ENPRESEK PARTE HARTU DUTEN ERAGIKETAK, MLBN-N IZAPIDETZE-PROZESUAN
DAUDENAK
Jakinarazpendata
Espedientea
Mota
Eragiketa
Sektorea /atalasea
Jakinarazpen-atalasea:
LDL 8.1b art. (negozioAvanza autobus-enpresak, duela 6
bolumena).
urtetik Mobility ADO garraio eta
Eraginpeko sektorea:
C/1043/19 logistika talde mexikarrarena denak,
bidaiariak garraiatzeko
AVANZA / GRUPO
Kontrol esklusiboa akordio bat itxi du Pesa enpresa
hiriko eta hiri-inguruko
2019/06/05
PESA
eskuratzea
gipuzkoarra erosteko.
garraioa
Iberdrolak Lyntia-ri (garai bateko
Ufinet España) eman dizkio zuntz
Jakinarazpen-atalasea:
optikoko sarea erabiltzeko
LDL-ren 8.1a art.
C/1031/19 eskubideak. Antin funts franko(merkatu-kuota)
LYNTIA / NEGOCIO Aktiboak
britainiarrak kontrolatzen du zuntz
Eraginpeko sektorea:
2019/05/13
IBERDROLA
eskuratzea
optikoaren sektoreko Lyntia enpresa. telekomunikazioak

ONDORIOAK
26. MLBNk, 2014tik 2019ko ekainera arteko denbora tartean, guztira 482 kontzentrazioeragiketa baimendu ditu, LDL-k aurreikusitako atalaseak gainditu ondoren.
Baimendutako eragiketa horietatik 44tan euskal enpresek hartu dute parte, hau da,
ebazpenen % 9,13an, eskuratutako enpresa edo enpresa eskuratzaile gisa.
Eragiketa guztiak lehen fasean onartu dira, horietako bat konpromisoekin.
27. Enpresen kontzentrazio-eragiketak kontrolatzeari dagokionez, legeak oso eskuhartze mugatua ahalbidetzen die agintaritza autonomikoei; hala, bigarren fasean
baimentzen diren eragiketetan soilik eman dezakete aholkua. Alabaina,
kontzentrazio-eragiketa batek autonomia-erkidego jakin baten eremuan duen eragina
ez dago eragiketaren ebazpen fasearen menpe; beraz, Kontseilu honen ustez,
kasuan kasuko agintaritza-autonomikoari eskumena eman beharko litzaioke txostena
prozeduraren bi faseetako edozeinetan eman ahal izateko.
28. Beharrezkotzat jotzen da LDL-ren 57. artikulua aldatzea, eraginpeko autonomiaerkidegoari txostena lehen fasean eskatu ahal izateko, bigarren faseko instrukzio eta
ebazpenean aurreikusita dagoen gisa:
Kontzentrazioak eragin nabarmena badu autonomia-erkidego jakin bateko lurraldean,
Ikerketen Zuzendaritzak derrigorrezko txostena eskatuko dio, loteslea izango ez dena, gaiak
ukitutako autonomia-erkidego horri, eta, ohar laburrarekin batera, aurkezturiko
jakinarazpenaren kopia bat igorriko dio, behin haren isilpeko alderdiak ebatzitakoan, hogei
eguneko epean txostena eman dezan.

Hala, lehiaren agintari autonomikoen parte-hartzea lehia defendatzeko araudian
bertan geldituko litzateke bermatuta, eta elementu objektiboekin lotuko litzateke, hala

12

nola kontzentrazio-eragiketak autonomia-erkidego horren eremuan duen eragin
nabarmenarekin.
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VII. ERANSKINAK
29. I. ERANSKINEKO taulan 2014tik 2019ko ekainera arteko denbora tartean MLBNek
baimendutako eta euskal enpresen esku-hartzea izandako kontzentrazio-eragiketak
jasotzen dira; bestalde, zer eragiketa mota gauzatu den adierazten da.
30. II. ERANSKINEKO Excel taulan eragiketa bakoitzaren xehetasunak jasotzen dira:
data, mota, ebazpen fasea, esku hartzen duten enpresen xehetasunak, gainditutako
jakinarazpen-atalasea eta eraginpeko sektorea.
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I. ERANSKINA. EUSKAL ENPRESEK PARTE HARTU DUTEN KONTZENTRAZIO BAIMENDUAK
2014

2015

2016

2017

2018

Partaidetzako
enpresa sortzea
- C/0707/15 - EUSKALTEL/RCABLE C/0659/15 - BBVA/CX VIDA/CX
SEGUROS GENERALES
- C/0642/15 - MASMOVIL/NEO
- C/0635/15 MASMOVIL/EMBOU/EBESIS
- C/0622/14 - MASMOVIL IBERCOM / XTRA TELECOM TECNOLOGÍAS INTEGRALES
- C/0611/14 - BBVA/CATALUNYA
BANC

Euskal enpresak
eskuratzea
kontrol
esklusiboa

Euskal enpresak
eskuratzea baterako kontrola
Euskal enpresa
eskuratzailea eta
eskuratua baterako kontrola

Euskal
enpresaren
kontrol
esklusiboa
eskuratu da

Aktiboak
eskuratzea
Euskal enpresa
eskuratu da
Guztira

- C/0693/15 - QUIMICAS DEL EBRO
/ PEROXYCHEM
- C/0614/14 - ALTAS-ALCOA
- C/0667/15 - BOLTON/GARAVILLA
- C/0560/14 - C/0664/15 - ESPIGA/UBIS
SPRINGWATER / SARENET
- C/0654/15 - 230/ONEX/NATT
- C/0543/13 - NORTH
- C/0646/15 - CUNEXT/ECN
AMERICAN TILLAGE TOOLS
- C/0634/15 - DIA/ EROSKI COMPANY/CORPORACIÓN
ACTIVOS- - C/0626/14 - IDC SALUD
PATRICIO ECHEVERRÍA
/ POLICLINICA GUIPUZCOA C/0630/14 - REDEXIS / NATURGAS

- C/0786/16 MASMOVIL/YOIGO
- C/0759/16 NATURGAS/ GLP
REPSOL BUTANO -ACTIVOS- C/0763/16 - CIE BERRIZ/GRUPO
AMAYA TELLERÍA/DENAT 2007

- C/0893/17 VIDRALA/SANTOS
BAROSA
- C/0879/17 DOMINION / THE
PHONE HOUSE SPAIN
- C/0859/17
EUSKALTEL/TELECABLE DE
ASTURIAS

2019
Ekainera arte
- C/1028/19 PRISA /
VOCENTO / GODÓ

- C/0993/18 MASMOVIL /
BYMOVIL
- C/0928/18 GRUPO
CATALANA
OCCIDENTE/SOCIEDADES
ADQUIRIDAS
- C/0918/17
SIDENOR/CAPRESA
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1

15

- C/0815/16
BLACKSTONE/ARCLIGHT/PLANTAS
GENERACIÓN EEUU

1

- C/0807/16 ELKARGI / OINARRI
- C/0746/16 - GAMESA/CAF/NEM

2

- C/0788/16 MERLIN
PROPERTIES/SABA PARQUES
LOGÍSTICOS
- C/0765/16 - CATALANA
OCCIDENTE / GRUPO PREVISORA
BILBAINA/ GRUPO FUNERARIO
ARROITA
- C/0762/16 - ESPRINET/VINZEO
- C/0757/16 - CLERBIL/GERDAU
- C/0755/16 CARRREFOUR/EROSKI -ACTIVOS-

- C/0894/17 DOUGLAS /
DAPARGEL - NEGOCIO
ADQUIRIDO
- C/0869/17 ALD AUTOMOTIVE /
BBVA AUTORENTING
- C/0856/17 IFF/NATURGAS
ENERGIA DISTRIBUCION
- C/0844/17 KPS / GRUPO WINOA

- C/0996/18 MCH / LITALSA
- C/0994/18 MOLYCOP/METSO SPAIN
HOLDINGS S.L.U

- C/1036/19 ACEK / NIU
YUGANG / FORJAS
IRAETA -ACTIVOS- C/0998/18 EUROWAG/
ARRAIA OIL
PORTUGALIA Y OTRAS
COMPAÑÍAS

- C/0824/16
MERLIN/SANTANDER/BBVA/POP
ULAR -ACTIVOS7

Guztir
a

11

8

24

1
5

Ercilla 4, 2. solairua, 48009 BILBO • Tel.: 944 032 813 Faxa: 944 032 801 • www.competencia.euskadi.eus infocompetencia@avdc.eus
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KINA EAE-KO ENPRESAREN BATEK ESKU HARTZEN DUEN KONTZENTRAZIO-EBAZPENAK, MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALAK BAIMENDUTAKOAK 2014- 20
Ebazpenaren
data
Espedientea

11-jun-19

23-may-19

17-ene-19

19-dic-18

13-dic-18

13-dic-18

06-sep-16

14-jul-16

25-ene-18

Sektorea / atalasea

Forjas Iraeta Heavy Industry SLren industria-negozioaren baterako kontrola
eskuratu dute Acek Desarrollo y Gestión Industrial SLk eta Niu Yugang jaunak, Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1 art. (merkatu-kuota).
Iraeta Energy Equipment Technology Stock CO LTDren bitartez.
Eragiketa gauzatu den ekonomia-sektorea briden merkatua da.

C/1028/19 PRISA / VOCENTO / GODÓ

Partaidetzako enpresa
sortzea

Partaidetzako enpresa baten sorreran (Newco) datza kontzentrazioa. Enpresa
horren baterako kontrola dute Prisa Brand Solutions SLU, Comeresa Prensa
SLU (Vocento) eta Godó Strategies SLU enpresek.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.b) art. (negozio-bolumena).
Aipatu hitzarmena egin den ekonomia-sektorea publizitatea da, batik bat,
publizitate-tarteak merkaturatzea Interneten bidez.

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

WAG Payment Solutions SAk (EUROWAG), WAG Mobility Solutions Iberia
SLU enpresa sortu berriaren bitartez, Target konpainien kontrol esklusiboa
eskuratzean datza kontzentrazioa. Enpresok 2018ko abuztuan sortu Arteranue
SLren barnean geratuko dira.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1 art. (merkatu-kuota).
Eragiketa gauzatu den sektorea automozio-erregaien Espainiako
txikizkako banaketa da, eta bezero profesionalei banaketa-zerbitzu
osagarriak ematea.

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

MCH IBERIAN CAPITAL FUND IV FCR (MCH IV) inbertsio-funtsak, GLOBAL
LITVAR SLren (GLOBAL) partaidetzen kontrol esklusiboa (eta, ondorioz,
LITOGRAFÍA ALAVESA SLUren (LITALSA) partaidetza guztiena) eskuratzean
datza kontzentrazioa.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1 art. (merkatu-kuota).
Metalezko ontzi eta bilgarri arinen fabrikazioaren sektoreari eragiten dio
eragiketak. Zehazki, prozesu horretako tarteko etapa bati; bernizatu eta
litografiatzeari.

C/0994/18 MOLY-COP/METSO SPAIN HOLDINGS
Baimena lehen
SLU
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

AMERICAN INDUSTRY PARTNERS MC HOLDINGS LLC (MOLY-COP)
sozietateak, Australiako GRINDING MEDIA PTY LDT sozietate partaidetuaren
bitartez, METSO SPAIN HOLDING SLUren kontrol esklusiboa eskuratzean
datza kontzentrazioa.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1 art. (merkatu-kuota).
Metalen forja, estanpazio eta enbutizioaren eta hautsen metalurgiaren
sektoreari eragiten dio eragiketak.

C/0993/18 MASMOVIL / BYMOVIL

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

TOWER VALLEY SL (TWV) enpresaren mendeko THE BYMÓVIL SPAIN SLU
(TBS) enpresaren kontrol esklusiboa MASMÓVIL IBERCOM SA (MMI)
enpresara XFERA MÓVILES SA (YOIGO) enpresa filialaren bitartez
eskualdatzean datza kontzentrazioa.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.b) art. (negozio-bolumena).
Kontzentrazio-eragiketak gailu mugikorren eta tableten banaketasektoreari eragiten dio, zehazki, telekomunikazio-gailu horien txikizkako
merkataritzari (establezimendu espezializatuei).

C/0786/16 MASMOVIL/YOIGO

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

MásMóvil Ibercom SAk -MASMOVIL- Xfera Móviles SAren -YOIGO- kontrol
esklusiboa eskuratu du, kapital sozialaren % 100 salerosi duenez.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1 eta 8.2 art.
Komunikazio elektronikoei eta informatikari loturiko produktuen banaketari
eta zerbitzuei eragiten die kontzentrazio-eragiketak.

MÁSMÓVIL IBERCOM SAk (MASMOVIL IBERCOM) NEO OPERADOR DE
TELECOMUNICACIONES SLUren (NEO) kontrol esklusiboa eskuratu du.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
Komunikazio elektronikoei eta informatikari loturiko produktuen banaketari
eta zerbitzuei eragiten die kontzentrazio-eragiketak.

C/0998/18 EUROWAG/ ARRAIA OIL
PORTUGALIA Y OTRAS COMPAÑÍAS

C/0996/18 MCH / LITALSA

Baimena lehen
fasean

C/0642/15 - MASMOVIL/NEO

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

C/0635/15 - MASMOVIL/EMBOU/EBESIS

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

MÁSMÓVIL IBERCOM SAk (MASMOVIL IBERCOM) EMBOU NUEVAS
TECNOLOGÍAS SLren (EMBOU) eta EBESIS SISTEMAS SLren (EBESIS)
kontrol esklusiboa eskuratu du.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
Komunikazio elektronikoei eta informatikari loturiko produktuen banaketari
eta zerbitzuei eragiten die kontzentrazio-eragiketak.

C/0622/14 - MASMOVIL - IBERCOM / XTRA
TELECOM - TECNOLOGÍAS INTEGRALES

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

MÁSMÓVIL IBERCOM SA (MASMOVIL IBERCOM) enpresak XTRA
TELECOM SLU eta TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE LA COMUNICACIÓN
SLUren kontrol esklusiboa eskuratu du.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
Komunikazio elektronikoei eta informatikari loturiko produktuen banaketari
eta zerbitzuei eragiten die kontzentrazio-eragiketak.

Catalana Occidente taldeak, Funeraria la Auxiliadora SLUren bitartez, bere
gain hartu du Madril iparraldeko lau hileta-zerbitzuen enpresaren kontrol
esklusiboa.

Catalana Occidente taldeak aseguruen, pentsio-planen eta -funtsen
kudeaketak eta hileta-zerbitzuen sektorean jarduten du, taldeko kide diren
beste sozietate batzuen bitartez. Eskuratu diren lau sozietateak hiletazerbitzuak emateko emakida-kontratu zenbaiten titular dira. Eragiketa
merkatu-kuotarengatik jakinarazi da, eta eragiketak murrizketa osagarriak
ditu.

C/0928/18 GRUPO CATALANA
OCCIDENTE/SOCIEDADES ADQUIRIDAS

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

C/0765/16 - CATALANA OCCIDENTE / GRUPO
PREVISORA BILBAINA/ GRUPO FUNERARIO
ARROITA

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

C/0918/17 SIDENOR/CAPRESA
C/0757/16 - CLERBIL/GERDAU

09-jun-16

05-oct-17

Eragiketa

Baimena lehen
Baterako kontrola eskuratzea fasean

26-feb-15

12-abr-18

Ebazpena

C/1036/19 ACEK / NIU YUGANG / FORJAS
IRAETA -ACTIVOS-

16-abr-15

05-feb-15

Mota

C/0894/17 DOUGLAS / DAPARGEL - NEGOCIO
ADQUIRIDO

Baimena lehen
fasean

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean
Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

Aseguruen eta berraseguruen SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SAU
enpresak GRUPO PREVISORA BILBAINA eta GRUPO FUNERARIO
ARROITA enpresen kontrol esklusiboa bere gain hartzean datza kontzentrazio Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
ekonomikoa.
Kontzentrazio-eragiketak aseguruen sektorean du eragina.

SIDENOR ACEROS ESPECIALES SLUk CALIBRADOS DE PRECISIÓN
SAUren kontrol esklusiboa eskuratu du.
CLERBIL SL (CLERBIL) enpresak GERDAU HOLDINGS EUROPA SA
(GERDAU EUROPA) enpresaren kontrol esklusiboa eskuratzean datza
kontzentrazio ekonomikoa, akzioen % 100 erosi dituenez

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
Bi enpresak metalurgiaren sektorekoak dira, zehazki, burdinazko eta
altzairuzko produktuen eta ferroaleazioen fabrikazioan eta altzairutik
eratorritako produktuen kalibrazioan dihardute.
Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
Eraginpeko sektorea: metalurgia; burdinazko eta altzairuzko produktuen
eta ferroaleazioen fabrikazioa.

Alemaniako Douglas GmbH taldearen filiala den DOUGLAS ESPAÑA SAU
enpresak Eroski taldearen Dapargel SLUren negozioaren zati baten kontrol
esklusiboa eskuratu du.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1 art. (merkatu-kuota)
Eragindako sektoreak: Lurrindegiko eta kosmetikako produktuen
handizkako salmenta, eta kosmetikako eta higieneko produktuen
txikizkako salmenta establezimendu espezializatuetan.
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Ebazpenaren
data
Espedientea

Mota

Ebazpena

Eragiketa

Sektorea / atalasea

C/0755/16 - CARRREFOUR/EROSKI -ACTIVOS-

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SAk (CARREFOUR) Eroski
taldearen 36 hipermerkatu, 8 merkataritzagune eta hipermerkatuen alboko 22
zerbitzuguneren ustiapenari loturiko aktiboen kontrol esklusiboa bere gain
hartzean datza kontzentrazio ekonomikoa.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) eta 8.1.b) art.
Eragindako sektoreak: Txikizkako salmenta establezimendu ezespezializatuetan, automozio-erregaien txikizkako salmenta
establezimendu espezializatuetan eta norbere konturako ondasun
higiezinen alokairua.

C/0634/15 - DIA/ EROSKI -ACTIVOS-

Aktiboak eskuratzea

Baimena lehen
fasean,
konpromisoekin

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN SA (DIA) enpresak
EROSKI taldearen txikizkako banaketako 160 saltokiren ustiapenari loturiko
aktiboen kontrol esklusiboa eskuratzea.
Vidrala SA enpresak Santos Barosa Vidros SA enpresaren kontrol esklusiboa
eskuratu du.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) eta 8.1.b) art.
Eragindako sektorea: txikizkako salmenta establezimendu ezespezializatuetan, batik bat, jakiak, edariak eta tabakoa saltzen
dituztenetan.
Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) eta 8.1.b) art.
Eragindako sektoreak: beiraren eta beira-produktuen fabrikazioa.

C/0893/17 VIDRALA/SANTOS BAROSA

C/0879/17 DOMINION / THE PHONE HOUSE
SPAIN

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

GLOBAL DOMINION ACCESS SA enpresak
THE PHONE HOUSE SPAIN SLU, CONNECTED WORLD SERVICES SLU
eta SMART HOUSE SAU enpresen kontrol esklusiboa eskuratu du, enpreson
kapital sozialaren % 100 salerosita.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.b) art. (negozio-bolumena)
Eragindako sektoreak: ingeniaritza espezializatuko zerbitzu teknikoak eta
konponbideak; gailu mugikorren eta bestelako gailu elektronikoen
salmenta; komunikazio elektronikoen eta ordainpeko telebistaren
zerbitzuen banaketa ez-esklusiboa.

C/0763/16 - CIE BERRIZ/GRUPO AMAYA
TELLERÍA/DENAT 2007

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

CIE AUTOMOTIVE SA (CIE) enpresak GRUPO AMAYA TELLERIA SL (GAT)
eta DENAT 2007 SL (DENAT) enpresen kontrol esklusiboa eskuratu du.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1 art. (merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: ibilgailu motordunentzako beste osagai, pieza eta
gehigarri batzuen fabrikazioa.

C/0869/17 ALD AUTOMOTIVE / BBVA
AUTORENTING

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

BBVA AUTORENTING SA -BBVA AUTORENTING- enpresaren kontrol
esklusiboa eskuratu du ALD AUTOMOTIVE SAU -ALD AUTOMOTIVEenpresak.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.b) art. (negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: automobilen eta motordun ibilgailu arinen alokairua.

2016-06-09

09-abr-15
05-oct-17

30-ago-17

07-jul-16

20-jul-17

19-ene-17

Baimena lehen
fasean

C/0824/16
MERLIN/SANTANDER/BBVA/POPULAR ACTIVOS-

Aktiboak eskuratzea

Baimena lehen
fasean

C/0659/15 - BBVA/CX VIDA/CX SEGUROS
GENERALES

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

C/0611/14 - BBVA/CATALUNYA BANC

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

C/0859/17 EUSKALTEL/TELECABLE DE
ASTURIAS

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

C/0707/15 - EUSKALTEL/RCABLE

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

09-jul-15

29-ene-15

29-jun-17

Baimena lehen
fasean

12-nov-15
15-jun-17

C/0856/17 IFF/NATURGAS ENERGIA
Baimena lehen
DISTRIBUCION
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean
C/0759/16 NATURGAS/ GLP REPSOL BUTANO ACTIVOSBaimena lehen
fasean,
Kontrol esklusiboa eskuratzea konpromisoekin

28-jul-16

C/0630/14 - REDEXIS / NATURGAS
15-ene-15

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Testa Residencial SOCIMI SA (Testa Residencial) enpresak bere gain hartu du
Banco Santander SA (Banco Santander), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
(BBVA) eta Banco Popular Español SA (Banco Popular) banku-erakundeek
Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
kontrolatutako sozietateen bizitegi-izaerako aktibo higiezin zenbaiten gaineko
Eragindako sektorea: ibilgailu motordunentzako beste osagai, pieza eta
kontrol esklusiboa.
gehigarri batzuen fabrikazioa.
CatalunyaCaixa Vida SA d’Assegurances i Reassegurances (CX VIDA) eta
Catalunya Caixa Assegurances Generals SA d’Assegurances i
Reassegurances (CX SEGUROS GENERALES) enpresen kontrol esklusiboa
eskuratu du Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) enpresak, Catalunya Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.b) art. (negozio-bolumena)
Banc SA (CX) enpresaren bitartez.
Eragindako sektorea: aseguruak eta pentsio-funtsak.
Catalunya Banc SA (CX) enpresaren kontrol esklusiboa bere gain hartu du
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) enpresak, kapital sozial osoa
erosita.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.b) art. (negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: finantza-zerbitzuak, aseguruak, berraseguruak eta
pentsio-funtsak, nahitaezko gizarte-segurantza izan ezik.

EUSKALTEL SA (EUSKALTEL) enpresak TELECABLE DE ASTURIAS SAU
enpresaren kontrol esklusiboa eskuratu du, kapital sozialaren % 100 salerosi
duenez.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) eta 8.1.b) art.
Eragindako sektorea: kable bidezko telekomunikazioak

EUSKALTEL SA (EUSKALTEL) enpresak R CABLE Y
TELECOMUNICAICONES GALICIA SA (R CABLE) enpresaren kontrol
esklusiboa eskuratu du, R CABLEren akzioen % 100 zuzenean nahiz zeharka
eskuratu duenez.
IIF INT’L HOLDING LP enpresak NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN SAU
(NED) enpresaren kontrol esklusiboa eskuratu du.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) eta 8.1.b) art.
Eragindako sektorea: kable bidezko telekomunikazioak
Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.b) art. (negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: gas-erregaien hoditeria bidezko banaketa.

NATURGAS ENERGÍA GRUPO SA enpresak, NATURGAS ENERGÍA
DISTRIBUCIÓN SAUren (NATURGAS) bitartez, REPSOL BUTANO SA
(REPSOL BUTANO) enpresaren jabetzako petrolio-gas likidotuaren 82.457
hornidura-puntu eskuratu ditu (Asturiasen, EAEn eta Kantabrian).

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1 art. (merkatu-kuota).
Eragindako sektorea: gas-erregaien hoditeria bidezko banaketa eta
hoditeria bidezko gas-merkataritza.

REDEXIS GASS.A. (REDEXIS) enpresak bere gain hartu zuen GAS ENERGÍA
DISTRIBUCIÓN DE MURCIA SAren gaineko kontrol esklusiboa, hala nola gas Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
naturala banatzeko jarduerei loturiko aktibo batzuen gainekoa, guztiak ere
Eragindako sektorea: gas-erregaien hoditeria bidezko banaketa.
NATURGÁS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN SAU enpresaren jabetzekoak.
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Ebazpenaren
data
Espedientea

24-abr-17

07-dic-16

C/0844/17 KPS / GRUPO WINOA

C/0815/16 BLACKSTONE/ARCLIGHT/PLANTAS
GENERACIÓN EEUU

Mota

Ebazpena

Eragiketa

Sektorea / atalasea

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

AEBtako KPS CAPITAL PARTNERS LP (KPS) inbertsioen eta funtskudeaketen sozietateak, KPSren % 100eko partaidetza duen Frantziako
ELASTIKOS enpresaren bitartez, GRUPO WINO enpresaren kontrol
esklusiboa eskuratu du. Enpresa horrek metalezko urratzaileak fabrikatu eta
merkaturatzen ditu (granella eta balinak), hargintzan eta harri-mozketan nahiz
bestelako industria-aplikaziotan erabiltzeko.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
Eraginpeko sektorea: produktu urratzaileen fabrikazioa.

Baimena lehen
Baterako kontrola eskuratzea fasean

The Blackstone Group LP (BLACKSTONE) eta ArcLight Capital Partners LLC
(ARCLIGHT) enpresek, Burgundy Power LLC enpresaren bitartez, AEBtako lau
elektrizitate-sorkuntzako planten baterako kontrola eskuratzean datza
kontzentrazio ekonomikoa (Esp. C/0815/16 BLACKSTONE/
Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.b) art. (negozio-bolumena)
ARCLIGHT/Plantas generación eléctrica en EEUU).
Eragindako sektorea: energia elektrikoaren ekoizpena.
Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.b) art. (negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: bestelako moneta-bitartekaritzak eta beste kreditujarduera batzuk.

24-nov-16

C/0807/16 ELKARGI / OINARRI

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

ELKARGI, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA (ELKARGI) enpresak
OINARRI, SOCIEDAD DE GARANTÍA PARA LA ECONOMIA SOCIAL
(OINARRI) enpresaren kontrol esklusiboa bere gain hartzean datza
kontzentrazio ekonomikoaren eragiketa.

15-sep-16

C/0788/16 MERLIN PROPERTIES/SABA
PARQUES LOGÍSTICOS

Baimena lehen
Kontrol esklusiboa eskuratzea fasean

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SAk bere gain hartu du SABA PARQUES
LOGÍSTICOS SAUren kontrol esklusiboa.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.b) art. (negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: ondasun higiezinen norbere konturako alokairua.

Esprinet Ibérica SLU (ESPRINET) enpresak Vinzeo Technologies SAU
(VINZEO) enpresaren kontrol esklusiboa eskuratu du.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) eta 8.1.b) art.
Eragindako sektorea: informazioaren eta komunikazioen teknologiako
ekipamenduen handizkako merkataritza, ordenagailuen, ekipamendu
periferikoen eta programa informatikoen handizkako merkataritza eta
ekipo elektronikoen eta telekomunikaziokoen zein osagaien handizkako
merkataritza.

C/0762/16 - ESPRINET/VINZEO

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

21-jun-16

C/0746/16 - GAMESA/CAF/NEM

Baterako kontrola eskuratzea

Baimena lehen
fasean

GAMESA ENERGÍA SAU (GAMESA ENERGÍA) eta INVERSIONES EN
CONCESIONES FERROVIARIAS SAU (ICF) enpresek NUEVAS
ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO SL (NEM) enpresaren kontrol
esklusiboa eskuratu dute.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.b) art. (negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: ingeniaritzako zerbitzu teknikoak eta aholkularitza
teknikoari loturiko bestelako jarduerak

C/0693/15 - QUIMICAS DEL EBRO /
PEROXYCHEM

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO SA (IQE) enpresak (i) PEROXYCHEM
BILBAO SLUren kapital sozialaren % 100 eta (ii) PEROXYCHEM SPAIN,
SLUren silikato-jarduerei loturiko negozioa eta aktiboak eskuratzean datza
kontzentrazio ekonomikoa.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
Eraginpeko sektorea: kimika inorganikoko beste oinarrizko produktu
batzuen fabrikazioa.

C/0667/15 - BOLTON/GARAVILLA

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

BOLTON GROUP SRL (BOLTON) enpresak GRUPO CONSERVAS
GARAVILLA SL (GCG) enpresaren kontrol esklusiboa eskuratu du, kapital
sozial osoa eskuratuta.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) eta 8.1.b) art.
Eragindako sektorea: itsas arrantza, arrainak, krustazeoak eta moluskuak
prozesatzea eta kontserbatzea, eta arrainen, itsaskien eta bestelako
elikadura-produktuen handizkako merkataritza.

C/0664/15 - ESPIGA/UBIS

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

C/0654/15 - 230/ONEX/NATT

Baterako kontrola eskuratzea

Baimena lehen
fasean

NORTH AMERICAN TILLAGE TOOLS COMPANY (NATT) enpresaren
baterako kontrola eskuratu dute 2304616 ONTARIO INC (230 ONTARIO) eta
ONEX CORPORATION (ONEX) enpresek, (Esp. C-0654/15
ONTARIO/ONEX/NORTH AMERICAN TILLAGE).

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
Eraginpeko sektorea: nekazaritzako eta basogintzako makinen
fabrikazioa.

C/0646/15 - CUNEXT/ECN

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Grupo General Cable Sistemas SLU enpresaren titulartasuneko ECN CABLE
GROUP SL (ECN) enpresaren kapital sozialaren % 100 eskuratu du CUNEXT
COPPER INDUSTRIES SL (CUNEXT) enpresak.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
Eraginpeko sektorea: bestelako hari eta kable elektroniko eta elektrikoen
fabrikazioa.

C/0626/14 - IDC SALUD / POLICLINICA
GUIPUZCOA

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

IDC SALUD SL enpresak POLICLÍNICA GIPUZKOA SAren kontrol esklusiboa
hartu du bere gain.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
Eraginpeko sektorea: ospitale-jarduerak eta jarduera mediko eta
odontologikoak.

C/0614/14 - ALTAS-ALCOA

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

ATLAS HOLDINGS LLC enpresak ALCOA TRANSFORMACIÓN DE
PRODUCTOS SLren kontrola eskuratu du, ALCOA INVERSIONES ESPAÑA
SLren partaidetzen % 100 eskuratuta.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1 art. (merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: aluminio-produkzioa.

05-may-16

29-sep-15

2015-uztaila-30

02-jul-15

14-may-15

29-abr-15

19-feb-15

20-nov-14

Espiga Equity Partners SGEIC SA (EEP) enpresak kudeatzen duen Espiga
Equity Fund FCR (EEF) arrisku-kapitaleko funtsak Cintas Adhesivas Ubis SA
(UBIS) enpresaren % 35 eta UBISen gaineko kontrola EEPi ematen dioten
Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
beto-eskubide batzuk eskuratzean datza kontzentrazio ekonomikoko eragiketa. Eraginpeko sektorea: bestelako plastikozko produktuen fabrikazioa.
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Ebazpenaren
data
Espedientea

Mota

Ebazpena

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

C/0543/13 - NORTH AMERICAN TILLAGE TOOLS
Kontrol esklusiboa
COMPANY/CORPORACIÓN PATRICIO
eskuratzea
ECHEVERRÍA

Baimena lehen
fasean

C/0560/14 - SPRINGWATER / SARENET
27-mar-14

09-ene-14

Eragiketa

Sektorea / atalasea

SPRINGWATER CAPITAL LLC enpresak Sarenet SAren kontrol esklusiboa
eskuratzean datza kontzentrazio ekonomikoko eragiketa.

Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1 art. (merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: kable bidezko telekomunikazioak, datu-prozesuak,
hostinga eta jarduera lotuak, eta web-atariak.

NORTH AMERICAN TILLAGE TOOLS COMPANY enpresak CORPORACIÓN Jakinarazpen-atalasea, LDLren 8.1.a) art. (merkatu-kuota)
PATRICIO ECHEVERRÍA SAren kontrol esklusiboa eskuratzean datza
Eraginpeko sektorea: nekazaritzako eta basogintzako makinen eta
kontzentrazio ekonomikoko eragiketa.
erreminten fabrikazioa.
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