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I. AURREKARIAK
1. 2012ko urtarrilaren 12an, Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuak (LDEZ)
ondokoaren berri izan zuen: EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA
INTERPRETEEN ELKARTEAren (EIZIE) webgunean gaztelania-euskara/euskaragaztelania itzulpen tarifen taula bat argitaratu izana.
2. 2012ko urtarrilaren 13an, LDEZk Lehiaren Batzorde Nazionalari (LBN) ohar labur
bat bidali zion, non jokabideak azaltzen ziren, baita oharraren oinarri zen
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dokumentazioa ere, Lehia Defendatzeko Estatuaren eta autonomia erkidegoen
arteko eskumenak koordinatzeari buruzko otsailaren 21eko 1/2002 Legearen 2.1
artikuluari jarraiki. Halaber, eskumena LDEZrena zela azaldu zen.
2012ko urtarrilaren 24an, LBNk idazki bat bidali eta adierazi zuen gaia ikertzeko
organo eskuduna LDEZ zela, jasotako proposamenari men eginez.
3. 2012ko urtarrilaren 25ean, Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia eta Plangintza
Zuzendariak, LDLren 49.1 artikuluarekin bat etorriz, zehapen espedientea ireki zuen
EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPRETEEN ELKARTEAren
aurka. Ebazpen horretan espedientearen instrukzio-egilea eta instrukzioko idazkaria
izendatu ziren (9. orrialdetik 11. orrialdera).
Halaber, Ebazpen horrek ondokoak hartu zituen interesduntzat:
- EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPRETEEN ELKARTEA (EIZIE)
-LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA (LBN)

Ebazpena interesdunei jakinarazi zitzaien, 2012ko urtarrilaren 27an (12. orrialdetik
19. orrialdera).
4. 2012ko martxoaren 1ean, LDEZren erregistroan sarrera eman zitzaion EIZIEk
aurkeztutako idazki bati. Bertan itundutako amaiera lortzeko jarduerak hastea eskatu
zuen (21. orrialdetik 23. orrialdera). Instrukzio-egileak eskaera onetsi zuen eta
2012ko martxoaren 5ean prozeduraren gehienezko epearen zenbaketa eten zen (24.
orrialdetik 29. orrialdera).
Aldeek konpromiso-proposamen bi aurkeztu zituzten. LEAren Kontseiluak ez zituen
onetsi, LBNk prozeduran emandako alegazioekin bat etorriz, zehapen-prozeduraren
itundutako amaiera onesteko betekizunak bete ez zituztela egiaztatzean (67
orrialdetik 73. orrialdera).
2012ko abenduaren 10ean, instrukzio-egileak Probidentzia bat eman zuen non
erabaki zuen prozedura ebazteko gehienezko epearen zenbaketa berriz hastea,
2012ko azaroaren 28tik. Beraz, prozedura ebazteko gehienezko epearen data berria
2014ko apirilaren 18a zela adierazi zen (90. orrialdea).
5. 2013ko otsailaren 12an espedientearen instrukzio-egileak, zehapen-prozeduran
instrukzioko izapideak eginda, Gertakariak Zehazteko Agiria egin zuen, LDLren 50.3
artikuluari jarraiki (165. orrialdetik 181. orrialdera). Agiria EIZIEri eta LBNri jakinarazi
zitzaien legezko era batean. EIZIEk ez zuen alegaziorik aurkeztu, ezta frogak egitea
eskatu ere.
6. 2013ko apirilaren 3an instrukzio-egileak instrukzio-fasea ixteko Probidentzia eman
zuen.
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7. 2013ko maiatzaren 16an instrukzio-egileak Ebazpen-proposamena eman zuen.
EIZIEri legezko era batean jakinarazi zitzaion.
Ebazpen-proposamen horretan, instrukzio-egileak hau proposatu zion Lehiaren
Euskal Kontseiluari:
LEHENENGOA: LDLren 1.1.a) artikuluak debekatutako jokabideak egiteagatik arau-hauste
bat egon dela aldarrikatzea. Arau-haustea hau izan da: EUSKAL ITZULTZAILE,
ZUZENTZAILE ETA INTERPRETEEN ELKARTEAk (EIZIE) egindako salneurrien gomendio
kolektibo bat, 2001tik 2012ra arte. Gomendio hori euskaratik eta euskararako itzulpen idatzien
zerbitzuetan, euskaratik eta euskararako ahozko interpretazio-zerbitzuetan eta euskarazko
testuen zuzenketa-zerbitzuetan egin da eta argitalpen-industriari eta kontsumitzaileei egiten
zaizkien zerbitzuetako merkatuan lehia faltsutzea ekarri ahal izan du ondorio gisa.
BIGARRENA: EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPRETEEN ELKARTEA
(IFKa: G20171682) hartzea debekatutako jokabide horren erantzuletzat. Horren egoitza
soziala DONOSTIA-SAN SEBASTIÁNgo ZEMORIA, 25a (PK 20013) da.
HIRUGARRENA: Debekatutako jokabidea arau-hauste oso larritzat hartzea, ezarriko den
zehapena zehaztearren, LDLren 62.4.a) artikuluari jarraiki.
LAUGARRENA: Ondokoak hartzea inguruabar aringarritzat:
−

EIZIEk, bere kabuz, webgunetik tarifak ezabatu izana, espediente honen irekitzearen
jakinarazpena jaso eta gero ,

−

EIZIEk itundutako amaiera lortzeko jarduerak hastea eskatu izana, bai eta bi konpromisoproposamen aurkeztu izana ere helburu horrekin .

BOSGARRENA: LDLren 53. artikuluan xedatzen diren beste neurriak ere ebaztea.

Ebazpen-proposamenari buruz, EIZIEk alegazioak aurkeztu zituen, ondoren
laburtzen direnak:
−

Webgunean argitaratutako tarifak bazkideen artean egindako inkesta baten emaitza ziren,
eta guztiek ez zioten inkestari erantzun. salneurriak finkatzea helburu, ez eta lehian
eragiteko edo lehia murrizteko asmorik. Argitaratzearen helburu bakarra informazioa
zabaltzea zen, besterik ez. Ez zuten tarifak lotesleak izateko asmorik eduki, ezta lehian
eragitekoa ere.

−

EIZIE ez da itzulpen merkatuan lehiatzen, ez delako hori bere bokazioa, eta gainera
horretarako tresnarik ez dauka. EIZIE ez da kolejio profesional bat, atomizatuta dagoen
sektore ahul bati zerbitzuak emateko elkarte bat baizik. Elkartearen egitekoa bi alor
nagusitan banatzen da: alde batetik itzultzaileei laguntza ematen die (prestakuntza,
lanbideari buruzko aholkularitza, eta abar), eta beste aldetik argitalpenak sustatzen ditu.

−

Elkartearen finantziazioa bazkideen kuotetatik eta diru-laguntza publikoetatik dator. Dirulaguntza publikoak programa jakinetarako jasotzen direla; adibidez, itzulpenak sustatzeko.

−

EIZIEk ez dauka modurik isun bati aurre egiteko. Bazkideen kuotekin ozta-ozta eusten
zaiolako Elkartearen egiturari, eta gainerako diru-laguntzak programa jakinetarako
bideratuta daudelako. Edozein ezohiko karga ekonomikok ekarriko luke Elkartea desegin
behar izatea, eta gaur egun ematen diren zerbitzuak ezin ematen jarraitzea.

−

Egindako espediente guztiaren instrukzioan zehar ez da frogatu tarifen gaineko inkestaren
argitaratzeak kontsumitzaileengan inolako eraginik izan duenik, ez prezioari dagokionez,
ez profesionalaren hautaketari dagokionez.
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Lehiaren Euskal Kontseiluari eskatzen dio:
EIZIEk bere webgunean inkesta baten emaitza ziren tarifak argitaratu izanak LDLko araurik
urratzen ez duela ebaztea.
Ebatziko balitz arau-urrapenik izan dela, kontuan izan dezala:
−

EIZIEk itundutako amaiera onartzeko urrats guztiak bete zituela.

−

Isuna ipiniko balitz, kontuan izatea zein den EIZIEren egoera egiturazkoa eta ekonomikoa,
isunak Elkartearen biziraupenerako eta bazkideentzako ekarriko lituzkeen ondorioak, eta
ondorioz, ipin dakiela ahalik eta isunik txikiena.

8. 2013ko ekainaren 17an instrukzioko idazkariak honako hauek igorri zizkion
Lehiaren Euskal Kontseiluari: zehapen-espedientea eta Txosten bat, zeinak
instrukzio-egileak egindako Ebazpen-proposamena eta interesdunek egindako
alegazioak zituen.
9. Lehiaren Euskal Kontseilu honek instrukzio-egileak egindako Ebazpenproposamena aztertu du bere 2014ko apirilaren 7ko bileran, zehapen-espediente
guztiarekin batera, eta Ebazpen hau eman du.

II. EIZIE
10. EIZIE itzultzaile, interprete eta zuzentzaile profesionalak biltzen ditu, euskaratik
edo euskarara. 1987an sortu zen. Irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da eta honako
zerbitzu hauek ematen dizkie bere kideei, besteak beste:
- Itzultzaile, interprete eta zuzentzaileen arteko harreman profesionalen sustapena.
- Aholkularitza juridikoa jabetza intelektual, fiskalitate, kontratu, defentsa juridiko eta bestelako
gaien inguruan.
- Prestakuntzako ikastaro eta mintegien antolaketa, itzulpenari buruz.

Elkartearen helburuen artean ez da agertzen itzulpen-zerbitzuak ematearena. Hala
ere, bere xede nagusienetarikoa da itzultzaileen harreman profesionalak sustatzea.
Kideen kopurua 317 da. Denak aritzen dira itzulpengintzan, eta 14k bakarrik (%6,14)
interpretazio- edo zuzenketa-zerbitzuak ematen dituzte. Beraz, bi jarduera horiek oso
garrantzi txikikoak dira merkatu honetan.
EIZIEren kideen artean badaude langile autonomoak eta erakunde publikoetako zein
pribatuetako langileak. Itzulpen lanak egiteko ez dago esklusibitaterik.
11. Espedientean agertzen da EIZIEren diru-sarreren kopurua, 2009. 2010. 2011. eta
2012. ekitaldi ekonomikoetakoa, hain zuzen. 2009an, elkartearen negozio-bolumena
241.958,80€-koa izan zen. 2010ean, 232.707,17€-koa izan zen negozio-bolumena.
2011n, elkartearen negozio-bolumena 232.212,99€-koa izan zen. 2012an, 218.000€koa izan zen negozio-bolumena. Diru-sarrera horiek bazkideen kuotetatik, laguntza
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publikoetatik eta ikastaroak ematetik datoz. Ez da egiaztatu espedientean bazkide
bakoitzaren negozio-bolumena.

III. FROGATUTAKO GERTAKARIAK
12. EIZIEk “Itzulpen tarifa batez bestekoak - 2011” izeneko taula batzuk —idatzizko
itzulpenetan, ahozko interpretazio lanetan eta testuen zuzenketetan aplikatzekoak—,
baita zerbitzua emateko beste baldintza batzuk ere, egin ditu eta
(http://www.eizie.org/Tresnak/Tarifak) bere webgunean argitaratu ditu, 2001. urtetik
2011. urtera (163. orrialdea).
2011n webgunean jasotako testuaren sarrera ondokoa da (1. orrialdetik 8.
orrialdera):
“Itzulpen tarifa hauek EIZIEk bere garaian egindako azterketa baten ondorio dira. Itzulpenen
salneurri zuzen edo bidezkoak direlakoan, erreferentzia gisa erabiltzeko argitaratu ditugu.
Tarifa hauek idatzizko itzulpenetarako,
zuzenketarako dira baliozko.

ahozko

interpretazio

lanetarako

eta

testu

Batez besteko tarifa hauek ez dute inor behartzen, eta ez dute zer esanik itzultzaileak
bezeroekin dituen harreman komertzialetan.
Batez besteko tarifa hauetan jasotakoaz at, itzulpen lan apartekoetan, bereziki zuzenketa
lanetan eta abarretan, bezeroarekin aurrez hitzartu beharko da egin beharreko lanaren
ordainsaria.
EIZIEk urtero berrikusi eta eguneratuko ditu tarifa hauek.”

Argitaratutako tarifak jarraian agertzen dira:
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13. Ikus daitekeenez, onartutako eta webgunean argitaratutako taulak agindu
moduan idatzita daude. Izan ere, “baliokide hauek erabiltzen dira”, “gehitzen zaie”
bezalako esamoldeak erabiltzen dira eta irakurketa hutsagatik nekez antzeman
daiteke bazkideen arteko egindako inkesta baten isla, baizik eta gida-lerro batzuk
jarraitzeko betebeharrak1.
Taulek ez dituzte prezioak bakarrik aipatzen, baita horiek zehazteko beste elementu
batzuk ere; hala nola, “gutxieneko itzulpen ekintza orrialde baten adinakotzat jotzen
da oro har, itzulgaia laburragoa baldin bada ere”; prezioen nahitaezko gehikuntzak
dakartzaten elementuak (sorburu hizkuntza, kasu bakoitzerako zehazten den
gehikuntzarekin; itzulpena egiteko epeak, azalduz zer jotzen den presazkotzat eta
dagokion gehikuntza zehaztuz); ordainketa bizkorreko deskontuak; lanaldi osoaren
eta lanaldi erdiaren definizioa; edo dietak.
Testuen zuzenketa lanei buruzko aipamen bat egiten da. Horri buruz, EIZIEk
adierazten du oso zaila dela tarifa zehatzik kalkulatzea, gisa horretako zereginak
mugagaitzak eta kasu batetik bestera izugarri aldagarriak izan baitaitezke.
14. EIZIE elkarteak webgunetik ezabatu zituen aipatutako tarifak, espediente honen
irekitzearen jakinarazpena jaso eta gero, 2012ko urtarrilaren 25ean, hain zuzen.

IV. ZUZENBIDEKO OINARRIAK
1. LDEAren eta LEAaren arteko trantsizioa
15. Espediente honen izapidetzea Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuan eta
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegian hasi zen. Hala ere, erakunde biak
desagertu dira eta horien lekuan Lehiaren Euskal Agintaritzak dihardu. Ondorioz,
Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen bigarren
xedapen gehigarrian, lehenengo xedapen iragankorrean eta 10. Artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz, LEAri dagokio, bere Kontseiluaren bidez, bere
jardunean aurrekariak izan ziren erakundeek irekitako zehapen-prozedurak ebaztea.
2. Lege aplikagarria
16. Frogatutako gertakarietan egiaztatu denez, aztertutako jokabidea 2001ean hasi
zen egiten eta 2012ko urtarrilean amaitu da.
Jokabidea egin den bitartean, lehiaren defentsari buruzko bi lege egon dira
indarrean: Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 17ko 16/1989 Legea eta Lehiaren

1

Azpimarratu behar da, itzulpen lan idatzien tarifa kalkulatzeko, “se deberán aplicar las presentes
tarifas” esamoldea erabiltzen dela gaztelaniaz. Euskaraz, ordea, “izan dugu beti kontuan” da
erabilitako esamoldea.
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Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legea. Beraz, erabaki behar da zein lege
aplikatu behar den espediente honetan.
17. Prozedurari buruz, 15/2007 LDLren lehenengo xedapen iraunkorrak xedatzen du
Legea indarrean sartu baino lehen irekitako espedienteak indarrean zeuden arauei
jarraiki izapidetu eta ebatziko direla. Zehapen-espediente hau ireki zuen ebazpena
2012ko urtarrilaren 25ean eman zenez —15/2007 LDL indarrean sartu eta askoz
geroago—, horri jarraiki izapidetu behar zen espediente hau, eta horixe egin da.
18. Lege bietako zein aplikatu behar den gaiari eta zehapenari dagokienez, Lehiaren
Batzorde Nazionalaren Kontseiluak sarritan eman du bere iritzia, eta ondokoa da
arrazoia:
“Bi arauek jokabide bera debekatzen dute euren 1.1.a) artikuluan: akordio oro horien helburua
ondorengoa bada edo izan badaiteke merkatu nazional osoan edo zati batean “salneurriak
edo beste merkataritza- edo zerbitzu-baldintza batzuk zuzenean edo zeharka finkatzea”
Beraz, frogatutzat jotako gertakarien kalifikazio juridikoari dagokionez, ez du garrantzirik
lehiaren defentsari buruzko lege bat edo bestea aplikatzeak. (...) Oraingo kasua bezalakoetan,
jokabide bat bi arauren indarraldian zehar luzatzen denean (16/1989 Legea eta 15/2007
Legea), 30/1992 Legearen 128. artikuluarekin bat etorriz, Kontseiluak beharrezkotzat jotzen
du bietako bat aplikatzea, eta enpresa inputatuarentzat onuragarriagoa dena aukeratu behar
du, xedapen zehatzaile kaltegarriagoen atzeraeragin ezaren eta arau-hauslearentzat
2
mesedegarriagoa denaren atzeraeraginaren printzipioekin bat etorriz” .

Bi legeak berdinak direnez debekatutako jokabideen tipifikazioari dagokionez,
zehapen-araubidea hartu behar dugu oinarri gisa, mesedegarriagoa zein den
zehaztearren.
Horri dagokionez, 16/1989 Legeak bere 10. artikuluan xedatzen du 1. artikuluak
debekatutako jokabideengatiko isunak ezin duela 901.518,16 euroko kopurua
gainditu.3
Bestalde, 15/2007 Legeak negozio-bolumenean oinarritutako kalkulu-sistema bat
ezartzen du, arau-haustearen larritasunaren arabera, eta maximo finkoa ezartzen
duen beste sistema bat, negozio-bolumena zehaztu ezin denerako.
Lehiaren Batzorde Nazionalak elkarteen kasuan zehapenen zenbatekoa zehazteko
erari buruz aritu da 2012ko abenduaren 14ko Ebazpenean —S/0352/11 Zuzentzaileen Batasuna/UNICO (5. Z.O.)—. Horren aburuz, negozio-bolumena
zehazteko “elkarte baten kasuan, kideen negozio-bolumena hartu behar da aintzat”.

2

Ebazpen guztien artean, ikusi Lehiaren Batzorde Nazionalaren 2009ko azaroaren 12koa,
S/0037/08 - Hamar urteroko Aseguruen Konpainiak.
3
Artikuluak hau adierazten du: “Auzitegiak isuna ezarri ahal die nahita edo arduragabekeriaz 1., 6. eta
7. artikuluetan xedatutakoa urratzen duten eragile ekonomikoei, enpresei, elkarteei, edo enpresaelkarte edo -taldeei, edo 4. artikuluan ezarritako baldintza edo betebeharren bat betetzen ez dutenei;
isunak 150.000.000 pta artekoak izan daitezke, eta zenbateko hori gehitu ere egin daiteke, Auzitegiak
ebazpena eman duen ekonomia-ekitaldiaren aurrekoan izandako salmenta-zifraren %10 arte.”
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Halaber, hau uste du: “ezin da kideen negozio-bolumena zehaztu, sektore honen
ezaugarria den atomizazioagatik, batez ere”.4
15/2007 Legeak bere 63.3 artikuluan xedatzen du isuna ezartzen den ekitaldiaren
aurrekoan enpresa arau-hauslearen negozio-bolumena zehazterik ez baldin badago,
arau-hauste oso larriek 10 milioi eurotik gorako isuna jasoko dutela.5
Horrenbestez, ezarri behar den zehapenari dagokionez, organo instrukzio-egileak
uste izan du, eta LEK bat etortzen da, EIZIE itzulpen-lanik egiten ez duen elkartea
denez, ezin dela kontuan hartu bere negozio-bolumena, zehapenaren zenbatekoa
kalkulatzeko. Beraz, Legeak ezarritako gehienezko mugetara jo behar da. Ondorioz,
kasu honetan, balizko zehatuarentzat mesedegarriagoa da 16/1989 Legea.6
19. Horrenbestez, LEK 16/1989 Legean oinarritu da funtseko gai eta zehapenerako,
eta 15/2007 Legean prozedurako gaietarako.

4

Zentzu berean, Kataluniako Lehiaren Defentsarako Auzitegiaren Ebazpenak (25/2010 espte. Bartzelonako Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargoa) xedatzen du, bere 15. Z.O.-n, “Elkargoak
zerbitzurik ematen ez duenez zuzenean, bere eragiteko ahalmena zehaztu behar da beste elementu
batzuk kontuan hartuta, hala nola, bere ordezkapena eta ibilbidea”.
5
Ikusi Kataluniako Lehiaren Defentsarako Auzitegiaren Ebazpena (12/2006 espte. - Kataluniako
Toko-ginekologoen Elkartea). Ebazpen horrek, bere bosgarren oinarrian, adierazten du ebazpena
elkarte bati dagokiola, zeinak “ez du negozio-zifrarik, zerbitzuak ematen dituztenak eta ordainsariak
kobratzen dituztenak bere bazkideak direlako”. Halaber, Ebazpenak hau azaltzen du: “Ordainsarien
baremoari buruzko akordioari dagokionez, zeina prezioen akordioa baita, jokabide hori lehiaren
defentsari buruzko arauetako arau-hauste larrienetariko bat da.”
6
Lehiaren Batzorde Nazionalaren 2009ko irailaren 28ko Ebazpenean (S/0055/08 espte. INPROVO) jasotzen denez, “egokitzat jotzen da gogoratzea ondokoaren arabera erabaki behar dela
zein lege den mesedegarriagoa: [..]-ren ikuspuntik, lehia murrizten duen gomendio kolektiboaren arauhaustea egin duen pertsona juridikoaren ikuspuntutik (30/1992 Legearen 128.2 artikulua). Eta egia da
muga kuantitaboak, dena dela izan jokabidearen kalifikazioa, 15/2007 Legearen 65.3 eta 65.4
artikuluei jarraiki, altuagoak direla 16/1989 Legearen 10.1 artikuluak ezarritako muga kuantitaboa
baino.”
Ikusi, halaber, Lehiaren Batzorde Nazionalaren Ebazpena (S/0196/09 - Asturiasko Notarioen
Elkargoa). Horrek, bere 2. Z.O.-n, hau ezartzen du. “Kasu honetan, inputatua fede publiko notarialaren
merkatuan euren artean lehiatzen diren eragile ekonomikoak biltzen dituen erakunde bat denez,
Kontseilu honek ondorioztatu du mesedegarriagoa dela Asturiasko Notarioen Elkargoarentzat 16/1989
Legea aplikatzea. Izan ere, negozio-zifrei gabeko eragile ekonomikoa izatean, debekatutako jokabide
bat egiteagatik ezarri beharreko isunak ezin izango du 901.518,16 euroko zenbatekoa gainditu (10.1
artikulua). Beraz, zehapen-espediente honetan, Kontseiluak 16/1989 Legea (LDL, aurrerantzean)
jotzen du mesedegarritzat inputatuarentzat, eta, ondorioz, inputatuko jokabidea kalifikatzeko eta, hala
balitz, zehatzeko erabiliko duen arautzat, jokabidearen egiaztatutako indarraldi osoan.”
Zentzu berean, Kataluniako Lehiaren Defentsarako Auzitegiaren Ebazpenak (9/2009 espte. Kataluniako Abokatuen Elkargoa eta Kontseilua), bere 9. eta 10. Z-O-etan, azterketa bat egiten du
kasu berdin batean eta ondorio berara heltzen da.
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3. Gertakarien kalifikazioa
A. Elkartea, lehiaren zuzenbideko subjektu gisa.
20. EZIEk adierazi du ez dela itzulpen merkatuan lehiatzen, ez delako hori bere
bokazioa, eta gainera horretarako tresnarik ez daukalako. Halaber, azaldu du
atomizatuta dagoen sektore ahul bati zerbitzuak emateko elkarte bat baizik ez dela.
2009ko urriaren 14ko Lehiaren Batzorde Nazionalaren ebazpenean (S/0053/08
espte. - FIAB eta elkartuak eta CEOPAN) esaten denez, “16/1989 Legearen 1.1 eta
10.1 artikuluen irakurketatik eta horren aplikaziotik sortutako doktrinatik zera
ondorioztatzen da: debekatutako jokabidea edozein eragile ekonomikok –termino
zabala, enpresak baino gehiago hartzen dituena barne- egin dezakeela, baita eragile
ekonomikoen elkarteek ere”. LBNk jarraitzen du esaten “bai elkarteek bai horiek
ordezkatzen dituzten zuzendaritzako karguek komunikazio publikoaren arloan jakin
behar dute euren mezuak legezkoa dena baino haratago joan daitezkeela, eta hori
gertatzen da kideen eta beste batzuen jokabideak bateratzeko gai direnean,
merkatuetako funtzionamendu normala aztoratuz.”
Orobat, 2009ko irailaren 28ko Lehiaren Batzorde Nazionalaren ebazpenean
(S/0055/08 espte. - INPROVO) jasotzen denez, “nahikoa da gomendioa ente
kolektiboaren barruko organo batek egina izatea, (...), LDLren 1.1 artikuluaren
debekurako aipagarriena jokabidea egiten duen entitatearen izaera kolektiboa baita,
eta lehia murrizteko haren gaitasun objektiboa.”
Nahiz eta EIZIE itzulpen-lanik ez egin, eragile ekonomikoa da, lehiaren araudia
aplikatzeari dagokionez, eta bere jokabideak bazkideei eragiten die, eta horiek
emandako zerbitzuen prezioak bateratzea lor dezake.
B. Argitaratutako taulen izaera
21. EIZIEk prezioen tarifa batzuk egin ditu eta bere webgunean argitaratu ditu eta
“erreferentzia gisa erabiltzeko argitaratu ditugu”, “itzulpenen salneurri zuzen edo
bidezkoak direlakoan” (EIZIEk argitaratutako tarifen sarreran agertzen den bezala,
hitzez hitz).
Enpresa-elkarte batek bere bazkideei egindako prezioen gomendioak eragina dakar
merkatuan, lehiaren joko askea alda dezakeena, eragile bakoitzaren beregaintasuna
mugatzen duelako eta zerbitzua emateko oinarrizko elementuak bateratzen
dituelako. Hau gertatzen da gomendioren modua kontuan hartu gabe: prezioen
hazkunde-tasa, gehienezko edo gutxienezko prezioak, edo prezio finkoak.
2012ko maiatzaren 30eko Lehiaren Batzorde Nazionalaren ebazpenean
(S/0273/10 espte. - Prentsako Informatzaile Grafikoen Elkarte Nazionala) hau
azaltzen da:
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“Emandako zerbitzuaren prezioari buruzko erabakiak, merkatuetan lehiatzeko
elementurik nagusiena, era aske eta indibidualean hartu behar ditu merkatuetako
profesional bakoitzak, bere kostu eta irabazien aurreikuspenaren arabera. Askatasun
ekonomiko hori, funtsezkoa dena lehia askeko merkatuetan, era larrian kaltetzen da
elkarteetatik edo eragile ekonomikoen taldeetatik gomendatzen denean prezioak edo
kontratazioko merkataritza-baldintzak bateratzea. Horregatik, lehiakideen arteko jokaeraren
beregaintasunaren printzipio nagusia era larrian urratzen ari delako, nahitaezkoa dena eragile
ekonomiko guztiak eraginkortasun lehiakorraz aritzeko merkatuetan, lehiari buruzko araudi
guztiek arau-hauste oso larritzat jotzen dituzte lehiakideen artean prezioak finkatzeko eta
bateratzeko jokabideak.”

22. EIZIEk azaldu du elkarteak egindako inkesta baten emaitza direla tarifak. Hortik
posiblea da ondorioztatzea helburua inkestaren emaitzak argitaratzea besterik ez
dela.
Hala ere, kontuan hartu behar da webgunean argitaratutako taulen sarreran esaten
dela EIZIEk urtero berrikusi eta eguneratuko dituela tarifa horiek. Horrek
erreferentziako prezio bihurtzen ditu, inkesta baten emaitzak argitaratzearekin lotuta
ez daudenak. Hau da, dibulgazioko helburutik haratago, webgunean argitaratutako
prezioak “erreferentziako” prezioak dira, elkarteak hitzez hitz azaldu duenez
webgunean argitaratutako testuan.7
Gainera, argitaratutako informazioak hau adierazten du: “batez besteko tarifa
hauetan jasotakoaz at, itzulpen lan apartekoetan, bereziki zuzenketa lanetan eta
abarretan, bezeroarekin aurrez hitzartu beharko da egin beharreko lanaren
ordainsaria”. Adierazpen horren bidez, sensu contrario, erreferentziako prezio gisa
ulertu behar dira tarifak, tarifetan agertzen diren kasuetarako.
Bestalde, tauletan agertzen den informazioa agindu moduan idatzita dago.
Informazioa ez dagokio aholku huts bati eta, gutxienez, betebeharraren itxura
sortzen du.
Elementu horiek guztiak aintzat hartuta, ondorioztatzen da prezioen gomendio baten
aurrean gaudela, zerbitzuen prezioak bateratzea lortu eta horiek finkatzeko eragileen
ahalmena murriztu dezakeena.
C. Objektuzko arau-hausteak eta lehiaren zuzenbidea.
23. EIZIEk, errugabetzat hartua izateko argumentu gisa, azaldu du lehiaren aurkako
eraginik ez dela egon. Horrek lehiaren araudia urratzeagatiko arau-hausterik egon ez
izana ekarriko luke.
24. 16/1989 Legearen 1.1 artikulua merkatuetan disfuntzioak sortzeko “helburua edo
eragina” duten akordioei buruzkoa da. Horregatik, Lehiaren Defentsarako Auzitegiak
eta Lehiaren Batzorde Nazionalak sarritan adierazi dute 1. artikulu horren tipoaren
7

Ikusi Lehiaren Defentsarako Auiztegiaren 200ko abenduaren 1eko Ebazpena (479/99 espte. UNEXPA) non aseguru-primen prezioen estatistikak erabiltzea zehatzen den.
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barruan bi jokabide-mota sar daitezkeela, merkatuetako lehia eragotzi, murriztu edo
faltsutzeari dagokienez: helburu hori duten jokabideak (lortu nahiz ez lortu) eta eragin
hori sor dezaketenak (nahiz eta borondaterik ez izan).8 Zentzu berean, Auzitegi
Gorenaren jurisprudentziak ere objektuzko eta eraginezko murrizketak desberdintzen
ditu. Lehenengo kasuan ez da beharrezkoa merkatuko eraginei buruzko azterketa
benetakoa edo balizkoa egitea9.
Arau-haustearen tipifikazioak ez du eskatzen, beraz, egiaztatutako eraginik ezta
eraginen zenbatesterik ere10.
Jokabidearen xedea zerbitzua ematearen oinarrizko elementu batzuen ezaugarriak
bateratzea da, gomendioen bidez, eta, ondorioz, merkatuan aritzen diren eragileen
lehiaren aukerak mugatzea.11 Mugapen-mota horrek ezin du onurarik sortu
erabiltzaileentzat, prezioetan lehiatzeko askatasuna mugatzen duelako, prezioa
izanik lehiaren elementurik garrantzitsuena eragindako merkatuan.
Jokabide-mota horrek gaitzespen larrienak jasotzen ditu. Izan ere, alde batetik,
kontsumitzaileek ongizatea galtzen dutelako, euren aukera-ahalmena murritzen
baita; eta beste aldetik, ekoizpeneko edo zerbitzu-emateko prozesuetan
hobekuntzak sartzeko pizgarriak txikiagotzen direlako.
EIZIEk prezioak ezartzeak eta webgune batean argitaratzeak gomendio
kolektiboaren zabalpena handiagotzen laguntzen dute eta, ondorioz, jokabideak
balizko eraginak merkatuan edukitzen laguntzen dute.
25. Horrenbestez, LEK honek ondorioztatu behar du eragin negatiboak lehian
edukitzeko gai dela EIZIEk egindako jokabidea. 2001. urtetik 2011. urtera idatzizko
itzulpenetan, ahozko interpretazio lanetan eta testuen zuzenketetan aplikatzeko
tarifak EIZIEk egitea eta bere webgunean (http://www.eizie.org/Tresnak/Tarifak)
argitaratzea prezioen gomendio kolektibo bat da, merkatuetan efizientzia sortu ahal
ez duena eta lehiakideen arteko lehia eraginkorrari kalte egiten diona.

8

Ikusi Lehiaren Batzorde Nazionalaren Ebazpena (S/0086/08 – Ileapaindegi profesionala)
Aipagarriak dira, besteak beste, 2007ko otsailaren 14 Auzitegi Gorenaren epaia (RJ 2007/634),
2008ko urriaren 15ekoa (RJ 2008/5734) eta 2010eko ekainaren 1ekoa (RJ/2010/5465).
10
“Izaera”gatik lehia murrizten duten arau-hausteak dira hauek. Kasu hauetan, lehia murrizteko xedea
duten kasuetan, Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegia oso argia izan da Lehiaren Europako
Zuzenbidea garatu zenetik bertatik. Horrek azaldu du “ez dela beharrezkoa akordio baten eragin
zehatzak kontuan hartzea, begi-bistakoa bada bere helburua dela lehia eragotzi, murriztu edo
faltsutzea”. 1966ko uztailaren 13ko epaia, As. 56/64 Costen Grundig.
11
Merkatua zehaztea ez da jokabidea tipifikatzeko betekizuna, zeren eta “begi-bistakoa denean, kasu
honetan bezala, ikertutako jokabideak lehia murritzeko xedea duela, bai bere edukiagatik, bai bere
egileagatik, bai erabilitako zabalpen-bideagatik, ez da beharrezkoa beste faktorerik aztertzea, hala
nola, testuingurua, nahitasuna, jarraipen-maila, ezta merkatu adierazgarria zehaztu ere (Lehiaren
Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren ebazpena, S055/07 espte. - INPROVO).
9
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D. Tipikotasuna eta antijuridikotasuna.
26. Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 1.1 artikuluak
xedatzen duenez “(d)ebekatuta dago akordio oro, erabaki edo gomendio kolektibo
oro, edo hitzartutako jardunbide edo jakinaren gaineko jardunbide paralelo oro,
horien helburua ondorengoa bada edo izan badaiteke: merkatu nazional osoan edo
zati batean lehia eragotzi, murriztu edo faltsutzea; bereziki ondorengoak egongo dira
debekatuta: Salneurriak edo beste merkataritza- edo zerbitzu-baldintza batzuk
zuzenean edo zeharka finkatzea; (…)”.
2004ko otsailaren 13ko ebazpenean, Lehiaren Defentsarako Auzitegiak elkarte
profesionalen jarduera eta horietatik sortzen diren gomendioei LDLren aplikazioa
gidatzen dituzten printzipioak berretsi zituen:
“Lehiaren Defentsari buruzko Legea (…) ondokoa babesten saiatzen da: jokaeraren
beregaintasuna, ekiteko askatasuna eta eragile ekonomikoen kontratatzeko autonomia.
Eragile nagusien jokaeraren beregaintasunaren printzipioa erabakigarria da lehia dinamikoa
bat garatzeko, azken kontsumitzaileen mesedetan. Hortaz, Auzitegi honek beste batzuetan
adierazi duen bezala –adibidez, irmoa den 2000ko urtarrilaren 19ko ebazpena (453/99 espte.,
Lehiaren Defentsarako Auzitegia – Higiezinen adituak 3) – “Elkarte, agrupazio edo
bestelako taldeetatik jokaerak (edo prezioak edo merkataritza-baldintzak) bateratzeko
jarraibideak hedatzen badira, era larrian urratzen ari da jokaeraren beregaintasunaren
printzipioa, zeina nahitaezkoa den eragile ekonomiko guztiak eraginkortasun
lehiakorraz aritzeko merkatuetan. Zeinu korporatiboak igortzen badira, norbanako eragileen
jokaera ekonomikoko askatasuna eragozten saiatzen da, eta lortu ere lortzen da, eta, azken
finean, jabegoaren oinarria den erabilera askearen eskubide esklusiboak murrizten dira. (…)
Hitzartutako jardunbideek eta eragileen jokaerari buruzko jarraibide kolektiboek
jokaeraren beregaintasunaren oinarrizko printzipio hori urratzen dute eta printzipio hori
nahitaezkoa da lehia zabaltzeko”. Gomendioak berak LDLren 1. artikulua hausten du,
lehia murrizten baitu edo murrizteko gai baita, merkataritza-jokaerak bateratzekoak
diren zeinu korporatibo argiak igortzeagatik (…)”. (556/03 espte., Lehiaren Defentsarako
Auzitegia – Harakintza Enpresak).

27. Idatzizko itzulpenetan, ahozko interpretazio lanetan eta testuen zuzenketetan
aplikatzeko tarifak egitea eta edozein bide erabiliz bazkideei eta hirugarrenei
zabaltzea lehiaren aurkako gomendio kolektibo bat da, zerbitzua ematen dutenen
jokabidea bateratzeko asmoa duena, eta, beraz, 16/1989 Legearen 1.1 artikuluaren
arau-haustea da. Jokabide hori 2001. urtetik 2011. urtera hedatu da, 11 urtean arauhauste jarraitu bat eginez.12
Garrantzirik gabekoa izango litzateke, jokabidea tipifikatzeari dagokionez, elkarteak
egindako gomendioa loteslea ez izatea kideentzat edo kideek kasurik ez egitea
gomendioari (Lehiaren Defentsarako Auzitegiaren 2004ko otsailaren 13ko
ebazpena, 556/03 espte. – Harakintza Enpresak).
12

Ikusi Kataluniako Lehiaren Defentsarako Auzitegiaren Ebazpena (39/2011 espte. - Kataluniako
Gidoilari Elkartuak). Ebazpen horrek, bere 7. Z.O.-n, adierazten du baremo orientagarrien urteroko
argitalpenak ondokoen betekizunak betetzen ditu: baremoen eguneratzeak izatea, LDLren 1.
artikuluak debekatutako akordioak izatea, eta helburu erkidea lortu nahi duten eguneratzeak izatea.
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EIZIEk gomendio kolektibo bat egin du. Gomendioa koordinatutako ekintza bat da,
enpresen jarduera bateratzeko, eta norbanako lehiakideen ziurgabetasuna
deuseztatzeko (2009ko otsailaren 27ko Auzitegi Nazionalaren epaia, 403/2006
espte. - Cuencako Okinak). Prezioen gomendioen antijuridikotasuna lehia askearen
sistema batean egon behar duen eragileen beregaintasuna mugatzean datza.
E. Erruduntasuna
28. Konstituzio Auzitegiaren eta Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia errepikatuaren
arabera –Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ere jasotako
jurisprudentzia, 2011ko azaroaren 14ko 761/2011 eta 2012ko otsailaren 6ko
epaietan– erantzukizun administratiboaren arloan ez da nahikoa jokabidea tipikoa
eta antijuridikoa izatea, erruduna ere izan behar du. Erruduntasuna elementu
saihestezina da zehapen-zuzenbidea aplikatu behar bada eta hau eskatzen du:
espedientatuei egotzi ahal izatea egindako jokabidea, bai doluz bai zabarkeriaz, hau
da, egilea nahita aritzea edo bere jokabideak lehia askeari kalte egiten diola jakin
gabe aritzea –behar den arreta ez jartzeagatik–.
2010eko uztailaren 6ko Auzitegi Gorenaren epaiari jarraiki, “erruduntasuna da
gertakari tipiko eta antijuridiko baten egileari (ekintzaz edo ez-egitez) zuzendutako
egozte-judizioa da. Horrek ondokoak eskatzen ditu: egilea legearen aurkako
jokabidea den ekintza edo ez-egitearen kausa izatea –egile, konplize edo estaltzaile
gisa–; egozgarria izatea, bere aritzeko ahalmena aldatzen duten inguruabarrik gabe;
eta erruduna izatea, hau da, kontzientziaz eta borondateaz jardun izana, intentzioz
zein erruz”. Epai horrek ondorengoa ere adierazi du: “HAAJAPE Legeak ez du
betekizun hori jasotzen arau-hausteak egiteko, nahiz eta bi puntu zehatzetan arauhaustearen oinarria den ekintzaren alderdi subjektiboak aintzat hartzen omen ditu.
Alde batetik, 130.1 artikuluan, “in fine”, arau-hausteen erantzuleak “baita arauak ezbetetze hutsa bada ere” izan daitezkeela, posiblea da ulertzea erruduntasunaren
betekizun subjektiboa eskatzen ez dela; hau da, errurik gabeko erantzukizuna
posiblea dela. Beste aldetik, 131.3.a) artikuluan zein zehapen jarri erabakitzeko
irizpideak xedatzen dituenean, irizpidetzat hartzen du ekintza “nahita egitea”, eta,
beraz, erruduntasuna baztertzen du, arau-haustearen elementu erabakigarri gisa.
Hala ere, erruduntasuna eskatzen dela zalantzagabea da gaur egunean
administrazioko zehapen-zuzenbidearen arloan. Bada arau-hauste administratiboa
egoteko funtsezko betekizuna, eta horrela onartu du Konstituzio Auzitegiaren eta
Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia luze batek, zeinak erruduntasuna eskatu beharra
sendotu baitu, eztabaidarik gabe. Ondorioz, arau-hauslearen jokabidean
erruduntasuna hautematea segurtasun juridikoaren eta legezkotasunaren
printzipioetatik datorren eskakizuna da, edozein izaeratako zehapen-ahalak
gauzatzeari dagokionez. Erruduntasunaren printzipioa oinarrizko elementua da
pertsona baten jokabidea zehagarri bezala kalifikatzeko; hau da, legez kontrako
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administratibo guztien funtsezko elementua da, eta erabili behar da ez bakarrik arauhaustearen jokabidea aztertzean, baita inguruabar larrigarriak aztertzean ere.”
29. Idatzizko itzulpenetan, ahozko interpretazio lanetan eta testuen zuzenketetan
aplikatzeko tarifak EIZIEk egin eta zabaltzea jokabide jakitun eta borondatezkoa izan
da, eragileek merkatuan duten askatasuna mugatzen duena. Beraz, EIZIEren
erantzukizuna LDLn xedatutakoa betetzean izandako zabarkeriatik etorriko zen,
tarifak adostu eta zabaltzeagatik, zerbitzua ematen dutenen jokabideak koordinatzea
ahalbidetuz, merkataritza-politikako aldagai nagusietan, hala nola, itzulpen-,
zuzenketa-, edo interpretazio-zerbitzuak emateko prezioak edo tarifak, baita beste
erlazionatutako batzuk.
4. Isunaren zenbatekoa.
30. Egiaztatu egin denez, alde batetik, EIZIEk arau-hauste bat egin duela, tipikoa,
antijuridikoa eta erruduna dena, eta, beste aldetik, zehapena ezartzeko aplikatu
behar den araua 16/1989 Legea dela, onuragarriagoa delako arau-hauslearentzat,
isunaren zenbatekoa finkatzeko aplikatu behar den araua 16/1989 Legearen 10.
artikulua da.
Artikulu horrek isunen zenbatekoa arau-haustearen garrantziaren arabera ezarriko
dela xedatzen du, eta kontuan hartuko diren irizpideak ezartzen ditu. Horien artean
hauek daude: zer motakoa den eta zenbaterainokoa den eragindako lehiaren
murrizketa; eragindako merkatuaren neurria; dena delako enpresaren merkatu-kuota;
lehiaren murrizketa horrek zer eragin izan duen lehiatzaileengan edo lehiatzaile izan
daitezkeenengan; murrizketaren horrek zenbat iraupena; eta jokabide debekatuak
behin eta berriz egin direnetz.
Aipatutako artikuluak Legearen 1.1 artikuluaren debekua nahita edo zabarkeriaz
urratzen duten elkarteei 901.518,16€ arteko isuna jartzeko eskubidea ematen dio
LEK honi. 2009ko urriaren 14ko Lehiaren Batzorde Nazionalaren ebazpenean
(S/0053/08 espte., FIAB eta elkartuak eta CEOPAN) jasotzen denez “Auzitegi
Gorenaren jurisprudentziari jarraiki, 16/1989 Legearen 10. artikuluak LBNri esleitzen
dion diskrezionalitatea inguruabarrak haztatzen gauzatu behar da, egotzitako
gertakarien eta eskatutako erantzukizunaren arteko proportzionaltasun beharrezko
eta egokia lortzearren. Hori guztia, egindako arau-hausteen arabera zehaztu behar
direlako zehapenak, baita gertakarien inguruabar objektiboari lotutako
proportzionaltasun-irizpideei jarraiki ere.”

16

31. LEK honek uste du ondoko inguruabarrak kontuan hartuta kalkulatu behar dela
isuna, inputatutako gertakarien eta eskatutako erantzukizunaren arteko
proportzionaltasuna bermatzearren13:
Alde batetik, hauek kontuan hartu behar dira:
- Murrizketa-motak —elkarte batek egindako gomendioak— gaitzespen handiena
jasotzen du lehiaren agintaritzen aldetik, merkatu askearen baldintzetan eta, beraz,
erabiltzaileen interesetan duen eragin negatiboagatik.14
- Arau-hauste jarraituaren iraupena 11 urtekoa da.15
- EIZIEren kideak 317 dira; denak aritzen dira itzulpengintzan.
- Gomendioak agindu moduan idatzita daude, betebeharraren itxura sortuz
erabiltzaileentzat.
- Tarifak ez dira mugatzen prezioak finkatzera, zerbitzua ematen dutenen
askatasuna murrizten duten beste elementu batzuk ere sartzen dituzte.
Beste aldetik, hauek azpimarratu behar dira:
- Jokabidearen eragina EAEra mugatzen da, elkarte-esparrua estatukoa izan arren.
- Atomizazio handiko sektoreari dagokio jokabidea.16
- Tarifen sarreran lotesleak ez direla esaten da.17
- Ez da ikusten jokabidearen antijuridikotasunaren kontzientzia dagoenik.18
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Ikusi 2012ko abenduaren 14ko Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren Ebazpena
(S/0352/11 - Zuzentzaileen Batasuna/UNICO) (5. O.Z.): “isun sinbolikoa ezartzea erabaki da, nahiz
eta larrienetarikoa izan arau-haustea, ondokoa kontuan hartuta: egiaztatutako merkatuaren garrantzi
txikia; UNICOren ordezkapen txikia; bazkideen ezaugarriak; eraginak frogatuak ez izana; IZk esan eta
berehala ezabatzea dokumentua webgunetik; espedientearen instrukzioan lagundu izana; elkartearen
aurrekontu txikiarekin batera.”
14
Zentzu berean, 2009ko maiatzaren 27ko Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren
Ebazpena (S/0064/08 – Zaldien Albaitari Espezialistak) (6. O.Z.) eta 2012ko abenduaren 14ko
Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren Ebazpena (S/0352/1 - Zuzentzaileen
Batasuna/UNICO) (5. O.Z.). Biek azaleratzen dute arau-hauste horiek larrienetarikoen artean daudela,
bere izaera “murriztaile eta kaltegarria lehiarako”.
15
Ikusi 2013ko martxoaren 20ko Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren Ebazpena
(S/0359/11 – Atasa), zeinak, bere 7. O.Z.-n, iraupen “nabarmen luze”ko inguarabarra aintzat hartzen
duen, 2005etik 2011rako jokabide jarraitu batean. Zentzu berean, 2011ko apirilaren 26ko Lehiaren
Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren Ebazpenak (S/0107/08 – Muskuiluaren plataforma), bere 10.
O.Z.-n xedatzen du arau-haustea oso larri dela eta oso iraupen luzekoa, 11 urtekoa, hain zuzen.
16
Ikusi zentzu berean 2012ko abenduaren 14ko Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren
Ebazpena (S/0352/11 - Zuzentzaileen Batasuna/UNICO) (5. O.Z.).
17
Ikusi 2013ko ekainaren 4ko Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren Ebazpena
(S/0356/11 – Tecniberia eta Bide Ingeniarien Elkargoa) (5. O.Z.), non hau hartzen den aintzat:
“gomendio ez lotesleak dira, ez da frogatu jarraitu direnik ezta betearazpena bermatzeko neurririk
hartu direnik ere”.
18
Ikusi 1994ko maiatzaren 20ko Lehiaren Defentsarako Auzitegiaren Ebazpena (338/93 espte. –
Ampurdango ehorztetxeak) (5. O.Z.). Ebazpen horrek fede ona hartu zuen aintzat inguruabar aringarri
gisa.
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- Gomendioa webgunetik ezabatu egin zen, espediente honen irekitzearen
jakinarazpena jaso eta gero.19
- Ez da agertzen espedientean gomendio kolektiboak merkatuan sortutako eraginen
ebidentziarik.20
32. Inguruabar horiek guztiak behar den bezala neurtuta, LEK honek
proportzionaltzat jotzen du zortzi mila euroko (8.000€) isun bat ezartzea EIZIEri.
5. Bestelako neurriak
33. 16/1989 Legearen 1.1 artikuluaren arau-haustean EIZIEren erantzukizuna
adierazteaz gain, eta zehapen-isuna ezartzeaz gain, Lege horren 9. eta 46.
artikuluetan xedatutako beste erabakiei dagokienez, egokia da EIZIEri agintzea
jokabide berdinak berriro ez egiteko, baita ebazpen hau bazkideei igortzeko, postaz
edo posta elektronikoz, eta bere webguneko leku nabarmen batean argitaratzeko
urtebetean, argitaratzen hasten denetik.
Aipatutako arauak ikusita, baita aplikazio orokorreko beste batzuk ere, LEK honek
ondokoa

EBATZI DU
LEHENENGOA- Espediente honetan Lehiaren Defentsari buruzko 16/1989
Legearen 1.1 artikuluaren arau-hauste bat egiaztatu dela adieraztea; erantzulea
EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPRETEEN ELKARTEAri (EIZIE)
da.
BIGARRENA- EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPRETEEN
ELKARTEAri (EIZIE) zortzi mila euroko (8.000€) isuna ezartzea.
HIRUGARRENA- EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPRETEEN
ELKARTEAri (EIZIE) jokabide berdinak berriro egin ez ditzan agintzea.
LAUGARRENA- EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPRETEEN
ELKARTEAri (EIZIE) Ebazpen hau bere bazkide bakoitzari, postaz nahiz posta
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Ikusi zentzu berean 2012ko abenduaren 14ko Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren
Ebazpena (S/0352/11 - Zuzentzaileen Batasuna/UNICO) (5. O.Z.).
20
Ikusi 2009ko urriaren 14ko Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren Ebazpena
(S/0053/08 – FIAB eta elkartuak eta CEOPAN) (9. O.Z.), 2012ko abenduaren 14ko Lehiaren
Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren Ebazpena (S/0352/11 - Zuzentzaileen Batasuna/UNICO) (5.
O.Z.) eta Kataluniako Lehiaren Agintaritzaren Ebazpena (6/2009 – Kataluniako Hortz Protesikoen
Elkargo Ofiziala) (12. Z.O.)
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elektronikoz, igor diezaion agintzea, hilabete bateko epean, Ebazpen honen
jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
BOSGARRENA- EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPRETEEN
ELKARTEAri (EIZIE) Ebazpen hau bere webguneko leku nabarmen batean argitara
dezan agintzea. Argitaratze hori 15 eguneko epean egin beharko da, Ebazpen honen
jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita. Argitaratzeak urtebeteko iraupena
izango du.
Agindua betetzen ez bada, hirurehun euroko (300€) hertsatzeko isuna ezarriko zaio
argitaratzeko atzerapen egun bakoitzeko.
SEIGARRENA- Betekizun hauek bete direla egiaztatu beharko zaio LEA honen
Ikerketa Zuzendaritzari, hiru hilabeteko epean, Ebazpen honen jakinarazpena jaso
eta biharamunetik hasita.
ZAZPIGARRENA- LEA honen Ikerketa Zuzendaritzari Ebazpen hau osorik betetzen
dela zain dezan eskatzea.
LEAren Ikerketa Zuzendaritzari Ebazpen honen berri eman beharko zaio, eta
interesdun guztiei jakinarazi beharko zaie Ebazpenak administrazio-bideari amaiera
ematen diola eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dutela
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako
Salan, jakinarazi eta bi hilabeteko epean.

LEHANDAKARIA
MARIA PILAR CANEDO ARRILLAGA

IDAZKARIA
IBON ALVAREZ CASADO

KIDEA
NATIVIDAD GOÑI URRIZA

KIDEA
RAFAEL ITURRIAGA NIEVA
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ERANSKINA: Ordainketarako jarraibideak
Ezarritako isunari dagokionez:
Lehenengoa.- Isunaren zenbatekoa ondoko entitateen edozein sukurtsaletan
ordaindu beharko da:
LABORAL KUTXA: 3035-0012-77-0120900367
KUTXABANK: 2095-0611-05-2131000143
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA): 0182-5685-07-0000226271
“Euskal Herriko Diruzaintza Nagusia”-ren izenean eta isuna ezartzea ekarri duen
Lehiaren Euskal Agintaritzaren espedientearen zenbakia zehaztuta.
Bigarrena.- Ordainketarako epeak abuztuaren 31ko 212/1998 Dekretuak onartu
zuen
Euskal
Autonomia
Erkidegoko
Ogasun
Nagusiaren
Dirubilketa
Erregelamenduaren (EHAA 187 zka., 1998ko urriaren 1ekoa) 44. eta hurrengo
artikuluetan xedatutakoak izango dira.
Hirugarrena.- Isunaren ordainagiria Lehiaren Euskal Agintaritzaren Ikerketa
Zuzendaritzan aurkeztu beharko da, Bilboko Ertzilla kaleko 4.eko 2. solairuan (ezkesk.)
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