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I. AURKEZPENA
1. Kontzentrazio-kontrola da, lehiaren politikaren esparruan, enpresen kontzentrazioeragiketen ondorioz merkatuen lehia-egitura ez ahultzea helburu duen ikuskatzesistema.
2. Bai Europako esparruan (Kontseiluaren 139/2004 EE Erregelamendua, 2004ko
urtarrilaren 20koa, Enpresen arteko kontzentrazioen kontrolari buruzkoa), bai
Espainiakoan (Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen –LDL– 7. artikulua
eta hurrengoak), ukitutako enpresen negozio-bolumenaren edo merkatu-kuotaren
atalase jakin batzuk gainditzen dituzten kontzentrazio-eragiketak ex ante jakinaraztea
eskatzen duen aurretiazko kontrola antolatu da. Oro har, eragiketa etenda geratuko da
lehiaren agintaritzak baimena eman arte, baldintzekin edo gabe.
3. Lehiaren Euskal Agintaritzak urtero jarraipena egiten die Merkatuen eta Lehiaren
Batzorde Nazionalak onetsitako kontzentrazio-eragiketei, kontzentrazio horiek EAEn
kokatutako enpresei zein neurritan eragiten dieten kuantifikatzeko eta, ondorioz,
Lehiaren Euskal Agintaritzak kontzentrazio horien ondorioak lehiaren ikuspegitik aldez
aurretik aztertzea egokia den baloratzeko.
4. Txosten hau Lehiaren Euskal Agintaritzak argitaratzen duen laugarrena da, 2019an
urteko jarraipena egiten hasi zenetik, eta honela dago egituratuta:


Lehenik eta behin, kontzentrazioei buruzko araudia berrikusten da, alderdi hauei
dagokienez: kontzeptua, kontzentrazio motak, jakinarazpen-atalaseak eta
kontzentrazioak kontrolatzeko prozedura.



Bigarrenik, EAEko enpresaren bat azken urtean, 2020ko uztailaren 1etik 2022ko
ekainaren 30era bitartean, parte-hartzaile izan den kontzentrazio-eragiketak
aztertzen dira.



Hirugarrenik, laburpen gisa, 2014-2022ko ekainaren 30a aldian onetsitako eta
EAEko enpresaren baten partaidetzako kontzentrazio-eragiketa guztiak biltzen
dira.



Eta, laugarrenik, kontzentrazioen arloko arau-berrikuntza nagusiak jasotzen dira.

5. Azken batean, aurreko txostenetan bezala, Lehiaren Euskal Agintaritzak
kontzentrazioak kontrolatzeko politika hobeto ezagutarazten laguntzen jarraitzea
espero du, eta, bereziki, EAEko enpresei eragiten dieten kontzentrazio-eragiketen
gainekoa.
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II. ARAUDI APLIKAGARRIA
6. Dimentsio europarreko kontzentrazioak, merkatu erkidean edo merkatu horren
funtsezko zati batean lehia eraginkorra nabarmen oztopa dezaketenak, Enpresen arteko
kontzentrazioen kontrolari buruzko Kontseiluaren 2004ko urtarrilaren 20ko 139/2004
(EE) Erregelamenduak arautzen ditu (Kontzentrazioen Erregelamendua)1.
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 egindakoa2, eta kontzentrazio-eragiketa jakin
batzuk tramitatzeko prozedura sinplifikatuari buruzko Jakinarazpena (2013/C366/04),
Batzordearen 139/2004 (EE) Erregelamenduaren araberakoa 3.
7. Espainian, kontzentrazioen kontrolaren aplikazioa araudi honen bidez erregulatzen
da:
- 15/2007 Legea, uztailaren 3koa, Lehia Defendatzekoa (LDL)4
- 261/2008 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, Lehiaren Defentsarako Erregelamendua
(LDE) onesten duena5
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak kasu hauetan soilik izango du
kontzentrazio-eragiketa bat aztertzeko eskumena: Batasunaren atalaseak gainditu gabe
(edo Europako Batzordeak kasua Espainiara igorri ondoren), Lehia Defendatzeko
Legearen 8. artikuluak aurreikusitako jakinarazpen-atalaseak gainditzen direnean.

1KONTSEILUAREN

2004ko urtarrilaren 20ko 139/2004 (EE) ERREGELAMENDUA, Enpresen arteko
kontzentrazioen kontrolari buruzkoa.
2

Batzordearen jakinarazpen bateratua, lehiaren arloko auzi jurisdikzionalei buruzkoa, Enpresen arteko
kontzentrazioen kontrolari buruzko Batzordearen 139/2004 (EE) Erregelamenduak ezarritakoari jarraikiz
egindakoa.
3

Batzordearen jakinarazpena, kontzentrazio-eragiketa jakin batzuk Kontseiluaren 139/2004 (EE)
Erregelamenduaren arabera izapidetzeko prozedura sinplifikatuari buruzkoa.
4

15/2007 Legea, uztailaren 3koa, Lehia Defendatzekoa.

5

261/2008 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, Lehiaren Defentsarako Erregelamendua onesten duena.
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III. KONTZENTRAZIO-KONTZEPTUA
8. 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.
9. 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.
10. Hala, bi kontzentrazio mota ezartzen dira:
— Lehen independenteak ziren enpresen fusio bidez sortzen direnak.
— Kontrola eskuratuta sortutakoak.
1. Lehen independenteak ziren enpresen fusioa
11. 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.
12. 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, 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 factoko fusioa kontratuzko akordioetan soilik oinarritu daiteke, baina
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indartu ere egin daiteke baldin eta entitate ekonomikoa osatzen duten enpresek
partaidetzen erosketa gurutzatua egiten badute.
2. Kontrola eskuratzea
13. 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
14. 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.
B. Baterako kontrola
15. 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

6

Batzordearen Jakinarazpen bateratua, lehiaren arloko auzi jurisdikzionalei buruzkoa (2008/C 95/01),
Enpresen arteko kontzentrazioen kontrolari buruzko Batzordearen 139/2004 (EE) Erregelamenduak
ezarritakoari jarraikiz egindakoa.
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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
16. 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 egindako negozio-bolumenaren guztizkoa
5.000 milioi eurotik gorakoa bada, eta

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;
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,
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nolaz eta eraginpeko enpresa bakoitzak Batasunean egindako negozio-bolumen totalaren bi
herenetik gora estatu kide berean egin ez duen.

17. Horretaz gainera, igorpen-mekanismoa deritzona ere badago. Mekanismo horren
bidez, alde batetik, batzordeak erkidego-dimentsiorik gabeko kontzentrazio bat
aztertzeko aukera ezartzen da, eta, bestetik, agintari nazional batek hasiera batean
Europako Batzordeari jakinarazi beharreko kontzentrazio bat aztertzekoa –hala,
horretarako ondoen posizionaturiko agintaritzak azter dezake eragiketa hori–.
Mekanismo horiek Erregelamenduaren 9. eta 22. artikuluetan daude ezarrita.
2. Estatu-dimentsioa duten kontzentrazioak
18. Ia herrialde guztietan, negozio-zifra izaten da eragiketa jakin bat lehia-agintaritzari
jakinarazi behar zaion edo ez eta agintaritza horrek baimendu behar duen zehazteko
irizpidea.
Hala ere, herrialde batzuek (Espainiak, besteak beste) bigarren atalase bat dute
aspalditik, eta, hori gaindituz gero, nahitaezkoa da kontzentrazioaren jakinarazpena ere:
merkatu-kuota. Egia esan, nahiz eta Europako Batzordeak edo Ekonomia Lankidetza eta
Garapenerako Antolakundeak, besteak beste, atalase kuantitatiboak defendatzen
dituzten –objektiboagoak, argiagoak, zenbatesgarriagoak eta ziurtasun handiagoarekin
lotuak izateagatik–, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak uste du oso positiboa
izan dela bigarren atalase mota horren ezarpena; izan ere, ahalbidetu du bestela
aztertuko ez zituzkeen eragiketak aztertzea. 2010etik 2020ra bitartean, Merkatuen eta
Lehiaren Batzorde Nazionalak aztertu zituen eragiketen % 60k betetzen zuen merkatukuotaren atalasea, baina ez negozio-zifrarena7.
19. Lehia murrizten duten jardueren alorrean ez bezala –kasu horretan autonomiaerkidegoetako organoek dute zehapen-espedienteak izapidetzeko eta ebazteko
eskumena–, Lehia Defendatzeko Legeak erabateko eskumena esleitzen dio Merkatuen
eta Lehiaren Batzorde Nazionalari nahitaezko jakinarazpen-atalaseak gainditzen
dituzten kontzentrazioak aztertzeko.
20. Lehia Defendatzeko Legeak ezartzen du aldez aurreko nahitaezko kontrol-sistema bat
egin behar duela Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak, merkatuetan lehia
eraginkorra mantentzeari nabarmen eragin diezaioketen kontzentrazio ekonomikoen
gainean, bai merkatu-kuota jakin bat lortzen dutelako (8.1 a artikulua), bai negozio-

7

Isabel Álvarez Fernández del Vallado. DINÁMICAS DE CONCENTRACIÓN EN MERCADOS DIGITALES Y SU
CONTROL http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7369/7428
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bolumen jakin bat gainditzen dutelako (8.1 b), betiere ez badago Europako Batzordeari
jakinarazteko betebeharrik.
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) letra 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.

21. 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). Merkatuen eta Lehiaren Batzorde
Nazionalari jakinarazi beharreko edozein kontzentrazio-eragiketa, bertan behera utzi
beharko da (salbuespenak salbuespen) hura gauzatzeko baimena lortu arte.
22. Lehia Defendatzeko Legean aurreikusten diren obligazioek ez diete eragingo
dimentsio komunitarioa duten kontzentrazioei, kontzentrazio horiek Kontseiluaren
urtarrilaren 20ko 139/2004 (EE) Erregelamenduan jasotako definizioaren arabera
kontuan izanda (Enpresen arteko kontzentrazioen kontrolari buruzko erregelamendua
da), non eta Europako Batzordeak dena delako kontzentrazioari buruzko erabakia
Espainiara igortzea erabaki ez duen, aipatu erregelamendu horretan esaten denaz bat.
A. Kontzentrazioak kontrolatzeko prozedura
23. Kontzentrazio-eragiketa bat jakinarazteko, enpresa eskuratzaileak edo enpresa
eskuratzaileek jakinarazpen-inprimakia bete beharko dute. Inprimaki hori Merkatuen
eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren egoitza elektronikoan eskuragai dagoen Lehiaren
Defentsarako Araudian aurreikusten da.
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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 Legeak8.
24. Lehiaren Defentsarako Legeak bi fasetan banatzen du Merkatuen eta Lehiaren
Batzorde Nazionalak 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.
Bigarren fasean, kontzentrazio-eragiketa 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.
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. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluari
txosten bat eskatu ahal izango zaio.
B. Autonomia-erkidegoei txostena eskatzea
25. Lehia Defendatzeko Legearen 57. artikuluak kontzentrazio-eragiketen instrukzioa eta
ebazpena arautzen ditu lehen fasean, lehiaren defentsarako agintari autonomikoei
inolako eginkizunik esleitu gabe.
26. Hala ere, kontzentrazio-eragiketen bigarren faseko instrukzioan eta ebazpenean
agintari autonomikoen parte-hartzea aurreikusten da kontzentrazioen kontrolaren
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LDLren 56. artikuluan aurreikusitako inprimaki laburtua aplikatu behar zaien kasuei buruzko
komunikazioa.
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arloan, baldin eta autonomia-erkidego baten lurraldean eragin nabarmena badu. Kasu
horietan, Ikerketa Zuzendaritzak dagokion txostena eskatuko dio, loteslea izango ez
dena, gaiak ukitutako autonomia-erkidego horri, Lehia Defendatzeko Legearen 58.
artikuluan eta Lehia Defendatzeko Erregelamenduaren 65. artikuluan ezarritakoari
jarraikiz.
Lehia Defendatzeko Legearen 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, baita Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Kontseiluari ere, 10 eguneko
epean alegazioak aurkez ditzaten.
Kontzentrazioak autonomia-erkidego jakin baten lurraldeari modu nabarmenean eragiten
badio, Ikerketen Zuzendaritzak derrigorrezko txostena, loteslea izango ez dena, eskatuko dio
gaiak eragiten dion autonomia-erkidego horri, eta gorago aipatutako ohar laburraz batera,
aurkeztutako jakinarazpenaren kopia ere igorriko dio, isilpekotasun kontuekin zerikusia duten
gaiak konpondu ostean, hogei eguneko epean txostena egin dezan.
2. Kontzentrazioaren ondorioz lehiarentzat sortuko diren ustezko oztopoen berri, gertakari
zehatzen baldintza-agiri batean jasoko da, eta Ikerketen Zuzendaritzak idatziko du. Baldintzaagiri horren berri 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.
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, interesdunei 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:
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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 erabaki bat hartu arte,
edo lege honen 36. artikuluan hori egiteko jarritako legezko epea igaro artean.
Lehia Defendatzeko Erregelamenduaren 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.

V. MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALAK

BAIMENDUTAKO KONTZENTRAZIOAK, EAE-KO ENPRESEI
ERAGITEN DIETENAK.
27. Txosten honen ondoreetarako, EAEko enpresatzat jotzen dira EAEn lantegiren bat
duten enpresak (egoitza soziala ez izan arren), EAEn ekonomiaren eta enpleguaren
alorretan sortzen duten inpaktua dela eta.
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1. 2021eko uztailaren 1etik 2022ko ekainaren 30era bitartean

baimendutako eragiketak
28. Guztira, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak EAEko enpresaren baten partehartzea duten zortzi eragiketa baimendu ditu. Sei kasutan, Lehia Defendatzeko Legean
ezarritako merkatu-kuotaren atalasea gainditu izangatik egin zaio jakinarazpena
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari. Gainerako bi kontzentrazioek negoziobolumenaren atalasea gainditu zuten.
29. Kasu guztietan kontrol esklusiboko eskuraketak dira, kontzentrazioetako bostetan
EAEko enpresa izan da erositakoa, eta hiru kasutan, berriz, EAEko enpresa izan da
eskuratzailea.
A. C/1212/21 EQT/SOLARPACK
30. 2021eko uztailaren 6an, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak kontzentrazioeragiketa hau baimendu zuen, lehenengo fasean: EQT FUND MANAGEMENT SÀRL (EQT)
enpresak SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA SA (SOLARPACK) eskuratzea.
EQT funtsen kudeatzaile gisa jarduten duen sozietate bat da, eta haren helburua da
azpiegituretan eta azpiegiturekin lotutako aktibo eta negozioetan inbertsioak egitea,
hala Europan nola Ipar Amerikan. Ez du partaidetzarik Espainian SOLARPACK aktibo
dagoen merkatuekin loturiko enpresa aktiboetan –ez horizontalki, ez bertikalki
lotutakoetan–.
SOLARPACK multinazionalak Algortan (Bizkaia) du egoitza, eta eguzki-proiektu
fotovoltaikoen garapenean, eraikuntzan eta operazioan espezializaturik dago. Europan,
Ipar Amerikan, Latinoamerikan, Asian eta Afrikan jarduten du. SOLARPACKen jarduerak
hiru segmentu operatiboren bidez bideratzen dira: energia sortzea; garapena eta
eraikuntza; eta zerbitzuak.
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak uste du kontzentrazio hori ez dela
mehatxua merkatuetako lehia eraginkorrarentzat, ez baitu sortzen alderdien arteko
gainjartze horizontal edo bertikalik.
B. C/1151/20: MEMORA / REKALDE / IRACHE
31. 2021eko irailaren 14an, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak bigarren fasean
baimendu zuen MÉMORAk Gipuzkoako REKALDE ehorzketa-enpresa nagusia eta
Nafarroako hileta-merkatuan liderra den IRACHE enpresa erostea. Eragiketa egin ahal
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izateko, MÉMORAk aurkeztutako konpromisoak bete behar dira, zeinen helburua baita
merkatuan ez sortzea lehiaren aurkako ondoriorik.
Bi erosketa-eragiketa horiek hileta-zerbitzuen sektoreari eragiten zioten neurri handi
batean; izan ere, MÉMORA enpresaren jarduerak horizontalki gainjartzen ziren REKALDE
21 CORPORACIÓN eta TANATORIOS IRACHE enpresenekin eta haien filialenekin.
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak bigarren fasea hastea erabaki zuen, eta,
merkatu-test bat egin ondoren, MÉMORAk konpromiso gehiago aurkeztu zituen, bi
sozietateak eta haien filialak eskuratu ondoren lehia-egoera ia aldatu gabe gera zedin,
hasierako egoerari zegokionez.
Zehazki, Donostiaren kasuan, MÉMORAk Benta Berriko eta Trintxerpeko beilatokiak
desinbertitzeko konpromisoa hartu zuen, eragiketaren ondoren REKALDEk hasieran
zuen merkatu-kuotaren antzekoa izan zezan (17 beilatzeko gela, aurretik zituen 16en
ordez).
Zarautzen kasuan –udalerri horretan kuota handiak lortzen ziren–, MÉMORAk beilatoki
bat desinbertitzeko konpromisoa hartu zuen. Hori horrela, merkatuaren lehia-egitura ia
aldatu gabe mantenduko da, zeinek bere eremu geografikoetan eskuragarri dituen
aukera kopurua kontuan harturik.
Kontzentrazioak nabarmen eragiten zuenez Euskal Autonomia Erkidegoan, Lehiaren
Euskal Agintaritzak bigarren fasean txosten bat egin zuen aipatutako kontzentrazioaren
ondorioak baloratuz, zeina Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalera bidali baitzen
2021eko otsailaren 25ean. Hala, erabakigarria izan zen kontzentrazioa gauzatzea
ahalbidetu zuten konpromisoak hartzeko9.
C. C1230/21 PAI PARTNERS/ALTAN
32. 2021eko irailaren 21ean, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak lehen fasean
baimendu zuen FINANCIERE VERDI I enpresak ALTAN sozietatearen eta haren aktibo
guztien kontrol esklusiboa eskuratzea.

9

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko Lehiaren Zuzendaritzak kontzentrazio-eragiketa horri
buruzko nahitaezko txosten ez-loteslea hogei egun balioduneko epean egiteko eskatu zion Lehiaren Euskal
Agintaritzari, 15/2007 Legearen 58.1 artikuluan eta Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamenduaren
(otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuaren bidez onetsia) 65.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.
Horretarako, jakinarazpen-inprimakiaren kopia, Lehia Zuzendaritzaren lehen faseko txostena eta ohar
laburra bidali ziren. Txosten hori Lehiaren Euskal Kontseiluak egin zuen 2021eko otsailaren 25ean.
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FINANCIERE VERDI I erantzukizun mugatuko sozietate frantziar bat da, eta hainbat
sektoretako enpresa aktiboetan inbertitzen du. PAI PARTNERS arrisku-kapitaleko
sozietateak kontrolatzen du zeharka. Sozietate hori kapital pribatuko funtsen
kudeaketan eta aholkularitzan aritzen da, eta hainbat motatako enpresetan inbertitzen
du.
ALTAN sozietate mugatu bat da, Dublinen du egoitza, eta farmazia-produktuen
eskubideak ustiatzen ditu ospitaleei eta asistentzia sanitarioko beste hornitzaile batzuei
sendagai generiko injektagarriak garatzen, ekoizten eta saltzen.
ALTANek instalazio farmazeutiko bat du Arabako Mendialdean: ALTAN BERNEDO10.
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren ustez, kontzentrazio hori ez da benetako
lehiarako mehatxua, ez baitu inolako gainjartze horizontalik eragiten Espainiako aldeen
jardueretan, eta garrantzi txikikoak dira gainjartze horizontala eta gainjartze bertikalak.
D. C/1232/21 SIEMENS/FORAN
33. 2021eko urriaren 13an, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak lehenengo
fasean baimendu zuen kontzentrazio-eragiketa hau: SIEMENS AG enpresak, SIEMENS
INDUSTRY SOFTWARE SLU enpresaren bidez, SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS SA (SENER)
enpresaren jabetzakoa den FORAN Negozio Unitatearen kontrol esklusiboa eskuratzea.
SIEMENS Taldea hainbat alorretan dago espezializatuta, hala nola eraikinetarako
azpiegitura adimendunetan eta energia-sistema deszentralizatuetan, automatizazioan
eta digitalizazioan, prozesu- eta fabrikazio-industrietan, mugikortasun adimenduneko
soluzioetan, eta medikuntza-teknologian eta zerbitzu sanitario digitaletan.

10

ALTAN BERNEDO Arabako Mendialdean dago, Bernedoko industrialdean.

BIOMENDI SAU 1991n sortu zen, hainbat toki-erakunderen kapital publikoarekin. 2004ko otsailean,
GRUPO SPAIN PHARMA taldeak erosi zuen konpainia, eta, hala, enpresa talde batean sartu zen (GES
Genéricos Españoles eta GENFARMA), zeinean ospitale-sektoreko sendagaiak fabrikatzen eta
merkaturatzen jarduten baitute.
2015eko ekainaren erdialdetik, BIOMENDI SAU, taldeko gainerako enpresekin batera, ALTAN taldearen
barruan dago.
2019ko urtarrilaren 1ean, BIOMENDI SAU sozietatea kide den sozietate-taldearen integrazio baten
esparruan, xurgapen bidezko bat-egite eragiketa batean parte hartu zuen, eta, haren bidez, ALTAN
PHARMACEUTICALS SAU matrize eta akziodunak xurgatu du (lehen GES GENÉRICOS ESPAÑOLES
LABORATORIO SAU zuen izena) («ALTAN»).
https://altanpharma.eu/altan-bernedo/
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FORAN Negozio Unitateak itsas diseinuko software bat merkaturatzen du, SENER
sozietateak (Getxo, Bizkaia) barnean garatua itsasontziak eta itsas artefaktuak
diseinatzeko eta eraikitzeko.
Kontzentrazio-eragiketak PLM (Product Lifecycle Management) software-zerbitzuen
hornidura-merkatuari eragiten dio, eta, bereziki, ordenagailuz lagundutako diseinusoftwarearen merkatuari (MCAD), itsas soluzioetarako.
Eragiketaren ondoren, SIEMENS Taldeak % 60tik gorako kuota izango du estatuan, itsas
soluzioetarako MCAD softwarearen merkatuan. Hala ere, Merkatuen eta Lehiaren
Batzorde Nazionalak uste du operadoreak % 30etik beherako kuotekin lehiatuko direla
Europan. Horretaz gainera, ez da baztertzen lehia globala izatea. Ez da identifikatu,
orobat, merkatu horretan sartzeko oztoporik, ez baita beharrezkoa Espainian egotea
bezeroei eskaintzak aurkezteko. Eragiketaren ondoren eratzen den entitateak itsas
soluzioetarako MCAD softwarearen merkatuko lehiakide garrantzitsuei aurre egiten
jarraituko du, hala nola AVEVA eta DASSAULT, zeinek nazioz gaindiko merkatu-kuota
altuak baitituzte eta Espainian ere presente baitaude.
Kontzentratzen diren enpresek askotariko soluzioak eskaintzen dituzte, eta kontuan
hartu behar da beste industria batzuei aplikatutako MCAD software-operadoreen lehia
potentziala, erraz egokitu baitezakete beren produktua ontzigintzaren sektorera. Era
berean, ez da antzeman berrikuntzarako arriskurik eragiketaren ondorioz.
E. C/1259/21: HITACHI / STEINMÜLLER BABCOCK ENVIRONMENT
34. 2022ko urtarrilaren 19an, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak
kontzentrazio-eragiketa hau baimendu zuen: HITACHI ZOSEN INOVA AG enpresak
(HITACHI) STEINMÜLLER BABCOCK ENVIRONMENT GMBH (SBE) enpresaren kontrol
esklusiboa eskuratzea.
HITACHI Suitzan dagoen enpresa bat da, teknologia garbietan espezializatuta dago eta
hondakinen balorizazio energetikoaren sektorean jarduten du (Energy from Waste –
EfW). Bereziki, EfW planten eta gas berriztagarrien planten proiektuak hornitzen ditu,
giltza eskura. Era berean, saldu osteko zerbitzuak ere ematen ditu mota horretako
instalazioetako operadoreentzat.
SBE, berriz, EfW plantak eta horien osagai garrantzitsuak diseinatzen, eraikitzen eta
instalatzen jarduten duen konpainia bat da. Horiekin lotutako salmenta osteko
zerbitzuak ere ematen ditu. Espainian, ordezko piezak hornitzera eta EfW plantetarako
laguntza teknikoa ematera mugatzen da, eta, horretaz gainera, Donostian kokaturiko
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EfW lantegi bat diseinatzeko, eraikitzeko eta giltza eskura emateko proiektua garatzen
ere badihardu (partzuergoan).
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren iritziz, kontzentrazio hori ez da
mehatxua merkatuetako lehia eraginkorrarentzat. Aldeek merkatuetan parte hartzeak
ez du gainjartze horizontalik edo bertikalik eragiten Espainian. Lehian ere ez du izango
eragin nabarmenik, garrantzi txikia duen heinean.
F. C/1275/22 FBLAUX / FUNCANTABRIA
35. 2022ko otsailaren 16an, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak kontzentrazioeragiketa hau baimendu zuen: FUNERARIA MERINO DÍEZ SLU (MERINO) enpresak
FUNCANTABRIA SERVICIOS FUNERARIOS SL enpresaren (FUNCANTABRIA) kontrol
esklusiboa eskuratzea.
MERINO Espainiako sozietate bat da, eta hileta-zerbitzu integralak eskaintzen ditu
Kantabrian. FUNERARIAS BILBAÍNA Y LA AUXILIADORA (FBLAUX) sozietatearen
% 100eko partaidetza du, zeina, aldi berean, GRUPO CATALANA OCCIDENTE taldearena
baita. FBLAUX ez dago presente Kantabrian hileta-sektorean beste enpresa batzuen
bitartez, nahiz eta GRUPO CATALANA OCCIDENTE11 presente dagoen heriotzaaseguruen merkatuan.
FUNCANTABRIA Kantabrian jarduten duen hileta-enpresa bat da. Hiru beilatoki
kudeatzen ditu administrazio-emakidaren bidez (Ibio, Comillas eta Polancon), eta beste
beilatoki baten titularra da (Cabezón de la Salen). Era berean, bi udal-emakidaren
adjudikaziodun ere bada, eta, horien bidez, bi hilerri kudeatzen ditu Comillasen eta
Polancon.
FUNCANTABRIAk bulego komertzialak ditu, orobat, Santanderren, Cabezón de la Salen,
Torrelavegan, Los Corralesen eta Comillasen.
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak iritzi zion eragiketa ez zela mehatxua
merkatuetako lehia eraginkorrarentzat, kontuan izanik gainjartzea txikia dela txikizkako
merkatu integralean, ez dagoela gainjartzerik ukitutako handizkako merkatuetan eta
eskuratuak presentzia txikia duela heriotza-merkatuan.

11 FBLAUX enpresa ASISTEA SERVICIOS INTEGRALES SLUk %

100ean partaidetutako sozietate bat da, zeina,
aldi berean, NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SAUren jabetzakoa baita % 100ean. Asegurukonpainia hori SEGUROS CATALANA OCCIDENTEren mende dago, zeinaren matrizea Grupo CO baita,
COGESTAR enpresak kontrolatua.
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G. C/1292/22 MASMOVIL / AHI+
36. 2022ko maiatzaren 18an, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak
kontzentrazio-eragiketa hau baimendu zuen: XFERA MÓVILES SAUk (MASMÓVIL
IBERCOM SA –MASMÓVIL– taldeko kidea) AHÍ + Taldearen kontrol esklusiboa
bereganatzea, haren kapital sozialaren % 100 erosita. Erosketa 2022ko abenduaren
15ean egin zen, eta Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak, ofizioz, jakinarazteko
eskatu zien alderdiei.
MÁSMÓVIL
Espainiako
laugarren
telekomunikazio-operadorea
da.
Telekomunikazioetako txikizkako zerbitzuak (telefonia finkoa, mugikorra eta banda
zabaleko Interneteko zerbitzuak), ahots-trafikoko handizkako zerbitzuak eta
interkonexioko eta roaming-zerbitzuak ematen ditu. Azpiegitura propioa ez ezik,
handizkako akordioak ere baditu sare mugikorretan.
AHÍ + Taldea tokiko telekomunikazio-operadore bat da, eta telekomunikazio finkoko
txikizkako zerbitzuak ematen ditu (telefonia eta Internet); horretarako, hedapen
propioak gauzatzen ditu Espainia osoan, 25.000 biztanletik beherako udalerrietan.
Merkatu guztietako kuotak txikiak dira bietan, eta, komunikazio finkoen zatia
gainjartzen bada ere, badira operadore alternatibo nabarmenak.
Sare finkoko deiak amaitzeko handizkako merkatuan, eragiketak ez du eragin
nabarmenik lehian, erakunde berriak ez baitu pisu handirik sare finkoetako deiak
amaitzeko zerbitzuetan eta zerbitzu finkoen eta mugikorren txikizkako merkatuetan.
Beraz, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren iritziz, eragiketak ez du eragin
nabarmenik sektorean, eta ez dio lehiari mehatxu egiten.
H. C/1297/22 BBVA / TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS
37. 2022ko ekainaren 1ean, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak lehenengo
fasean baimendu zuen kontzentrazio-eragiketa hau: BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA (BBVA) enpresak TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS SAUren kapital
sozialaren gaineko kontrol esklusiboa eskuratzea.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA sozietatea BBVA Taldeko kide da. Talde
finantzario global bat da, eta Bilbon du egoitza. Txikizkako eta korporazioko bankan,
inbertsio-bankan eta finantza-merkatuetako eragiketetan jarduten du. Orobat, BBVAk
higiezinen arloan ere jarduten du.
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TREE Espainiako sozietate bat da: hiri-ondasun higiezinak ustiatzen ditu, errentan
ipintzeko. TREEren akziodunak, ostera, MERLIN PROPERTIES SOCIMI SAren mende
daude –Iberiar Penintsulako higiezinen sektorean inbertitzeko sozietate kotizatua–.
Gaur egun, TREEren jarduera nagusia BBVA taldeari alokatutako higiezinak ustiatzea eta
alokatzea da.
Eskuratutako enpresa hainbat banku-sukurtsalen eta hainbat eraikin bereziren jabea da.
Eraikin horiek guztiak BBVA Taldeari alokatuta daude, zeinak aldez aurretik TREEri
eskuordetu baitzizkion.
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren arabera, eragiketa ez da izango lehia
eraginkorrerako oztopo, ez baitago gainjartze esanguratsurik alderdien artean, eta
kuota indibidualak, berriz, mugatuak baitira.
2. 2014tik

2022ko ekainaren 30era bitartean baimendutako

eragiketak
A. Kontzentrazio kopuruaren eboluzioa 2014-2022ko ekaina

aldian.
38. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak, guztira, 735 kontzentrazio-eragiketa
baimendu ditu 2014tik, Lehia Defendatzeko Legean aurreikusitako atalaseak gainditu
ondoren. Eragiketa horietatik, bigarren fasean bederatzi bakarrik baimendu dira, eta
horietatik zortzi konpromisoekin.
39. 2014tik baimendutako eragiketa horietatik 72tan EAEko enpresek parte hartu dute,
hau da, EAEko enpresek parte hartu duten –eskuratutako enpresa nahiz enpresa
eskuratzaile gisa– kontzentrazio guztien % 9,79an.
40. Hurrengo grafikoan ikus daitekeenez, EAEko enpresaren baten partaidetzarekin
egindako kontzentrazioen ehunekoa nahiko egonkorra izan da 2014tik 2021era
bitarte12. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak, batez beste, 86 eragiketa
baimendu ditu urtean, eta, urteko batezbesteko gisa, 9 eragiketak eragiten diote EAEko
enpresaren bati.

12

2020an, COVID-19aren pandemiaren urtean, nabarmen jaitsi zen Merkatuen eta Lehiaren Batzorde
Nazionalak onartutako eragiketen kopurua, baina murrizketa hori konpentsatu egin zen 2021ean.
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Iturria: Geuk egina, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak emandako datuak oinarri hartuta

41. EAEko enpresei eragiten dieten ia kontzentrazio guztiak (71) lehen fasean onartu dira;
horietatik bost konpromisoekin. Kontzentrazio bakarra baimendu zen bigarren fasean
(C/1151/20: MEMORA / REKALDE / IRACHE) konpromisoekin, 2021eko irailean.
42. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari jakinarazteko gainditutako atalaseei
dagokienez, ehuneko handi batean (% 58,3) merkatu-kuotaren atalasea gainditu delako
aztertu dira kontzentrazioak, eta % 27,8an, berriz, negozio-bolumenaren atalasea
gainditu izanagatik. Taula honetan jasotzen da xehetasuna:
KONTZENTRAZIOAK, 2014-2022KO EKA
ATALASEA

KOPURUA

%

Bolumena (LDLren 8.1b art.)

20

% 27,8

Kuota (LDLren 8.1a art.)

42

% 58,3

Biak (bolumena eta kuota)

10

% 13,9

GUZTIRA
72
% 100,0
Iturria: Geuk egina, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak emandako datuak oinarri hartuta

43. Hurrengo taulan, aztertutako aldian urte bakoitzean onartutako eragiketen kopurua
jasotzen da, kontzentrazio motaren arabera sailkatuta.
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EAE-KO ENPRESEN PARTE-HARTZEA DUTEN KONTZENTRAZIO BAIMENDUAK
2014 eta 2022ko ekainaren 30 arteko aldia
2022
ekainaren
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
30era arte
EAEko enpresaren kontrol
esklusiboa eskuratu da
3
8
5
4
2
7
6
6
1
EAEko enpresak eskuratzea
kontrol esklusiboa
6
3
3
3
1
1
3
EAEko enpresa eskuratzailea eta
eskuratua - baterako kontrola
2
EAEko enpresa eskuratzailea eta
eskuratua - kontrol esklusiboa
2
EAEko enpresa eskuratua
aktiboak eskuratzea.
1
1
EAEko enpresak eskuratzea baterako kontrola
1
EAEko enpresa eskuratua
kontrol bateratua
1
EAEko enpresa eskuratzailea
Bat-egitea
1
Partaidetzako enpresa sortzea
1
Guztira
3
14
11
8
5
9
8
10
4

Guztira
42
20
2
2
2
1
1
1
1
72

Iturria: Geuk egina, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak emandako datuak oinarri hartuta

Taulan ikusten den bezala:
- 26 kontzentrazio-eragiketatan, EAEko enpresak beste sozietate batzuen
kontrolaren eskuratzaile izan dira, eta kasu horietatik 22tan kontrol esklusiboa
eskuratu dute.
- 4 kontzentrazio-eragiketatan, enpresa eskuratua eta eskuratzailea EAEkoak
dira.
- Onetsitako 49 kontzentrazio-eragiketatan, beste enpresa batzuek EAEko
enpresa baten kontrola eskuratu dute, kontrol esklusiboarekin 44 eragiketatan.
- Eragiketetako batean enpresa bat partaidetza bidez sortu da.
B. Lehiaren Euskal Agintaritzaren txostenak
44. Lehia Defendatzeko araudiak kontzentrazioen kontrolerako prozeduraren bigarren
fasean aurreikusten du agintaritza autonomikoek txostena egitea.
Txosten honen V.2 atalean aipatu den bezala, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde
Nazionalak erabaki zuen, 2021eko urtarrilaren 19an, hasiera ematea MÉMORA eta
hileta-zerbitzuak ematen dituzten beste enpresa batzuen arteko kontzentrazioeragiketaren 2. faseari.
Kontzentrazioak eragin nabarmena zuenez EAEko lurraldean, Merkatuen eta Lehiaren
Batzorde Nazionaleko Lehiaren Zuzendaritzak kontzentrazio-eragiketa horri buruzko
nahitaezko txosten ez-loteslea hogei egun balioduneko epean egiteko eskatu zion
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Lehiaren Euskal Agintaritzari 2021eko urtarrilaren 28an, 15/2007 Legearen 58.1
artikuluan eta Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamenduaren (otsailaren 22ko
261/2008 Errege Dekretuaren bidez onartua) 65.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.
Txosten hori 2021eko otsailaren 26ean helarazi zuen Lehiaren Euskal Agintaritzak, eta
eragiketa bigarren fasean onartu zen, konpromisoekin, 2021eko irailaren 14an.
45. Hala ere, Kontseilu honen ustez, kontzentrazio-eragiketa batek autonomia-erkidego
jakin baten eremuan duen eragina independentea da eragiketa hori ebazten den
prozedura-fasearekin; beraz, komenigarritzat jotzen da, bai eta prozeduraren lehen
fasean ere, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak dagokion agintaritza
autonomikoari txosten bat egiteko eskatzea.
46. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak 2014az geroztik ebatzitako
kontzentrazio-eragiketei buruz Lehiaren Euskal Agintaritzak egindako azterketan,
gutxienez bi kasu detektatu dira (C/0802/16: DAIMLER/HAILO/MYTAXI/NEGOCIO
HAILO13 eta C/0648/15 GODÓ / MEDIASET / EDICA14), zeinetan lehiaren alorreko
agintaritza autonomikoen lankidetza eskatu baitzen, lehen fasean kontzentrazioprozesu horien gaineko informazioa eman zezaten. Kasu horietan, Merkatuen eta
Lehiaren Batzorde Nazionalak txostena eskatu zuen, Lehia Defendatzeko Legearen 39.1
eta 55.6 artikuluen arabera.
39. artikulua. Lankidetza eskaintzeko eta informatzeko betebeharra.
1. Pertsona fisiko edo juridiko orok eta edozein administrazio publikotako erakunde guztiek
lankidetza eskaini beharko diote Lehiaren Batzorde Nazionalari, eta Batzordeak eskatuz gero,
eskatutako epearen barruan, esku artean dituzten datuak eta informazio guztia eman beharko
diote, lege honek dioena ezartzeko beharrekoa baldin bada. (…)
55. artikulua. Kontzentrazio ekonomikoaren jakinarazpena.
(…) 6. Prozeduraren edozein unetan, Lehiaren Batzorde Nazionalak hirugarren operadoreei egoki
iritzitako informazioa eskatzeko aukera izango du, kontzentrazioa behar bezala baloratu ahal
izateko. Era berean, administrazio bereko edo beste administrazio bateko erakundeei ere
ebazteko beharrezko iritzitako txostenak eskatuko dizkie.

13

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
14

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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VI. BERRIKUNTZAK ARAUETAN
47. 2021ean, bi berrikuntza izan ziren kontzentrazioen kontrolarekin loturik.


2021eko martxoan, Batzordeak orientabide berriak15 argitaratu zituen
kontzentrazio-eragiketak igortzeko sistema interpretatzeko moduari buruz
(kontzentrazioak kontrolatzeko Europako Erregelamenduaren 22. artikuluan
dago ezarrita sistema hori), eta bestelako ikuspegiz zabaldu zuen lehiaren
agintari nazionalek Batzordeari kasuak igortzeko aukera, nahiz eta ez bete
jakinarazpenaren atalase nazionalak.



Europako Parlamentuak 2022ko uztailaren 5ean eman zien behin betiko oniritzia
Zerbitzu Digitalen Lege berriari eta Merkatu Digitalen Legeari (DMA, ingelesezko
siglen arabera). Bi legeon helburua da sektore teknologikoaren ondorio sozial eta
ekonomikoei heltzea. Horretarako, arau argiak ezartzen dituzte, enpresa horiek
Europar Batasunean duten funtzionamendua eta zerbitzuak arautzeko16.
Kontzentrazioen kontrolari dagokionez, Merkatu Digitalaren Legearen 14.
artikuluak kontzentrazioei buruzko informazioa emateko betebeharra aipatzen
du, eta, ezartzen duenez, gatekeeper edo sarbide-zaindariek17 (ia erabiltzaile

15

Batzordearen orientabideak, Kontzentrazioen Erregelamenduaren 22. artikuluan ezarritako igorpenmekanismoa zenbait kasu-kategoriatara aplikatzeari buruz (Europako Batzordea, 2021). https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0331(01)&from=ES
16

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-07-05-TOC_ES.html

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220701IPR34364/dos-leyes-historicas-paraunos-servicios-digitales-mas-seguros-y-abiertos
Kontseiluaren onespen formalaren ondotik –Merkatu Digitalen Legea uztailean eta Zerbitzu Digitalen
Legea, berriz, irailean–, bi testuak Europar Batasunaren Egunkari Ofizialean argitaratuko dira, eta handik
hogei egunera hartuko dute indarra.
Zerbitzu Digitalei buruzko Legea zuzenean aplikatuko da Europar Batasun osoan, legea indarrean jarri eta
hamabost hilabetera edo 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera (bietatik data berantiarrenean). Tamaina
handiko bilaketa-plataforma eta -motorretarako baldintzak Europako Batzordeak izendatu eta lau
hilabetera aplikatuko dira.
Merkatu Digitalen Legea indarrean jarri eta sei hilabetera hasiko da aplikatzen. Sarbide-zaintzaileek
gehienez sei hilabete izango dituzte, izendatzen direnetik, betebehar berriak betetzeko.
17

Merkataritza-praktika desleialak saihesteko, sarbide-zaindaritzat jotzen diren plataformek


hirugarrenei beren zerbitzuekin elkarreragiten utziko diete. Neurri horri esker, plataforma
txikienek mezularitza-plataforma nagusiei eskatu ahal izango diete haien erabiltzaileek izan
dezatela aukera mezuak trukatzeko eta ahots-mezuak edo fitxategiak bidaltzeko mezularitza-
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guztiek nahitaez erabiltzen dituzten plataformak, haien nagusitasuna dela eta)
Europako Batzordeari jakinarazi beharko diote oinarrizko plataformako
zerbitzuen edo sektore digitalean emandako beste edozein zerbitzuren beste
hornitzaile bat inplikatzen duen zernahi kontzentrazio, Europar Batasuneko
lehia-agintaritza bati edo estatuko legeriaren araberako lehiaren agintaritza
nazional bati jakinaraz dakiokeen gorabehera. Hori horrela, jakinarazpen hori
kontzentrazioa egin aurretik edo akordioa amaitu, eskaintza publikoa egin edo
kontrol-partaidetza bat eskuratu ondoren egin ahal izango da, eta hiru
hilabeteko epea izango da eragiketa gauzatzen denetik18.

VII. ONDORIOAK
48. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak, 2014tik 2022ko ekainera bitartean,
guztira 735 kontzentrazio-eragiketa baimendu ditu, Lehia Defendatzeko Legeak
aurreikusitako atalaseak gainditu ondoren. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde
Nazionalak baimenduriko eragiketa horietatik, bigarren fasean bost bakarrik baimendu
dira, eta horietako lau konpromisoekin.
49. EAEko enpresei dagokienez, baimendutako eragiketen % 9,79an (72 kontzentrazio)
EAEko enpresaren batek esku hartu du, dela enpresa eskuratzaile gisa, dela

aplikazio batetik bestera. Hartara, erabiltzaileek zerbitzu-eskaintza handiagoa izango dute, eta ez
dira mugatuko aplikazio edo plataforma batera.


Erabiltzaile profesionalei sarbide-zaindariaren plataforman sortzen dituzten datuak eskuratzeko
aukera ematea, baita beren eskaintzak sustatzekoa eta beren bezeroekin kontratuak egitekoa
ere, sarbide-zaindariaren plataformatik kanpo.

Sarbide-zaindariek debekatuta izango dute:


Beren plataformetan fabore-tratua ematea beren zerbitzu eta produktuei (autorreferentzia),
hirugarrenen zerbitzuen kaltetan.



Erabiltzaileek aurrez instalatutako aplikazioak edo programak erraz desinstalatu ditzaten
galaraztea edo hirugarrenen aplikazioen aplikazioak eta dendak erabil ditzaten eragoztea.



Erabiltzaileen datu pertsonalak tratatzea, haien berariazko baimenik gabe zuzendutako
publizitatea bidaltzeko.

18

Artikulu horren 2. apartatuaren arabera, jakinarazpenaren edukiak honako hauek deskribatuko ditu
gutxienez: kontzentrazioak eragindako enpresak, Batasuneko eta mundu osoko urteko negoziobolumenak, jarduera-esparruak –kontzentrazioarekin zuzenean lotutako jarduerak barne, eta
kontratuaren transakzio-balioa edo zenbatespena, kontzentrazioari buruzko laburpen batekin batera,
kontzentrazioaren izaera eta justifikazioa barne–, eta kontzentrazioak ukitutako estatu kideen zerrenda
bat.
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eskuratutako enpresa gisa. Horietako bat bakarrik onartu da bigarren fasean,
konpromisoekin.
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari jakinarazteko gainditutako atalaseei
dagokienez, kontzentrazioen % 58,3 merkatu-kuotaren atalasea gainditzeagatik aztertu
dira, % 27,8 negozio-bolumenaren atalasea gainditzeagatik eta % 13,9 bi atalaseak
gainditzeagatik.
50. Azken urtean (2021eko uztailetik 2022ko ekainera), Merkatuen eta Lehiaren
Batzorde Nazionalak EAEko enpresaren baten partaidetza izan duten zortzi eragiketa
baimendu ditu. Sei kasutan, Lehia Defendatzeko Legean ezarritako merkatu-kuotaren
atalasea gainditu izangatik egin zaio jakinarazpena Merkatuen eta Lehiaren Batzorde
Nazionalari. Gainerako bi kontzentrazioek negozio-bolumenaren atalasea gainditu
zuten.
Kasu guztietan kontrol esklusiboko eskuraketak dira, kontzentrazioetako bostetan
EAEko enpresa izan da erositakoa, eta hiru kasutan, berriz, EAEko enpresa izan da
eskuratzailea.
51. Enpresen kontzentrazio-eragiketak kontrolatzeari dagokionez, legeak esku-hartze
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 agintaritzaautonomikoari eskumena eman beharko litzaioke txostena prozeduraren bi faseetako
edozeinetan eman ahal izateko.
52. Beharrezkotzat jotzen da Lehia Defendatzeko Legearen 57. artikulua aldatzea,
eraginpeko autonomia-erkidegoari txostena lehen fasean eskatu ahal izateko, bigarren
faseko instrukzio eta ebazpenean aurreikusita dagoen gisa:
Kontzentrazioak autonomia-erkidego jakin baten lurraldeari modu nabarmenean eragiten badio,
Ikerketen Zuzendaritzak derrigorrezko txostena, loteslea izango ez dena, eskatuko dio gaiak
eragiten dion autonomia-erkidego horri, eta gorago aipatutako ohar laburraz batera,
aurkeztutako jakinarazpenaren kopia ere igorriko dio, isilpekotasun kontuekin zerikusia duten
gaiak konpondu ostean, hogei eguneko epean txostena egin dezan.

Hala, lehiaren agintari autonomikoen parte-hartzea lehia defendatzeko araudian bertan
geldituko litzateke bermatuta, eta elementu objektiboekin lotuko litzateke, hala nola
kontzentrazio-eragiketak autonomia-erkidego horren eremuan duen eragin
nabarmenarekin.
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VIII. ERANSKINAK
53. I. ERANSKINEKO taulan 2014tik 2022ko ekainaren 30era bitartean Merkatuen eta
Lehiaren Batzorde Nazionalak baimendutako eta EAEko enpresen esku-hartzea izandako
kontzentrazio-eragiketak jasotzen dira, gauzaturiko eragiketa motaren arabera
sailkatuta.
54. II. ERANSKINEKO taulan eragiketa bakoitzaren xehetasunak jasotzen dira: data, mota,
ebazpen-fasea, esku hartzen duten enpresen xehetasunak, gainditutako jakinarazpenatalasea eta eragindako sektorea.
Kontzentrazioak dataren arabera ordenatuta daude, berrienetatik zaharrenetara. Hala
ere, aldi horretan enpresa bati dagozkion zenbait eragiketa egonez gero, enpresa
berrienarekin batera multzokatu dira (kolore berarekin).
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EAE-KO ENPRESEN PARTE-HARTZEA DUTEN KONTZENTRAZIO BAIMENDUAK
2014 eta 2022ko ekainaren 30 arteko aldia
2014

EAEko enpresaren
kontrol esklusiboa
eskuratu da

- C/0614/14 - ALTAS-ALCOA
- C/0560/14 - SPRINGWATER /
SARENET
- C/0543/13 - NORTH
AMERICAN TILLAGE TOOLS
COMPANY/CORPORACIÓN
PATRICIO ECHEVERRÍA

2015

- C/0693/15 - QUIMICAS DEL
EBRO / PEROXYCHEM
- C/0667/15 BOLTON/GARAVILLA
- C/0664/15 - ESPIGA/UBIS
- C/0654/15 - 230/ONEX/NATT
- C/0646/15 - CUNEXT/ECN
- C/0634/15 - DIA/ EROSKI ACTIVOS- C/0626/14 - IDC SALUD /
POLICLINICA GUIPUZCOA
- C/0630/14 - REDEXIS /
NATURGAS

- 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

EAEko enpresak
eskuratzea kontrol
esklusiboa

2016

2017

2018

2019

- C/1036/19 ACEK / NIU
- C/0788/16 MERLIN
YUGANG / FORJAS IRAETA PROPERTIES/SABA PARQUES
ACTIVOSLOGÍSTICOS
- C/0998/18 EUROWAG/
- C/0894/17 DOUGLAS /
- C/0765/16 - CATALANA
ARRAIA OIL PORTUGALIA Y
DAPARGEL - NEGOCIO
OCCIDENTE / GRUPO
OTRAS COMPAÑÍAS
ADQUIRIDO
PREVISORA BILBAINA/ GRUPO
- C/1043/19 AVANZA / GRUPO
- C/0869/17 ALD AUTOMOTIVE - C/0996/18 MCH / LITALSA
FUNERARIO ARROITA
PESA
/ BBVA AUTORENTING
- C/0994/18 MOLY-COP/METSO
- 1057/19 UVESCO / SIMPLY - C/0762/16 - C/0856/17 IFF/NATURGAS
SPAIN HOLDINGS S.L.U
ACTIVOSESPRINET/VINZEO
ENERGIA DISTRIBUCION
- C/1077/19 DERICHEBOURG /
- C/0757/16 - C/0844/17 KPS / GRUPO
LYRSA
CLERBIL/GERDAU
WINOA
- C/0755/16 - C/1080/19 3I / AGESA
CARRREFOUR/EROSKI - C/1073/19 CARTAMUNDI /
ACTIVOSJARDEN

- 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

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

2020

- C/1088/20 CCI / BIZKAIA
- C/1092/20 BKS /
SOCIEDADES KAM
- C/1103/20 POLYONE /
ACTIVOS MASTERBATCH
CLARIANT
- C/1124/20
QUANTUM CAPITAL
PARTNERS / PAPRESA
- C/1140/20
PAI PARTNERS/LAGUMAR
- C/1141/20
GLENDOWER / IBERMATICA

- C/1112/20
EQUIPAFASA / ACTIVOS
SIMPLY

- C/1128/20 ENOPLASTIC /
SPARFLEX
- C/1170/21 SOFISPORT /
GRUPO MAXAM
- C/1212/21 EQT FUND
MANAGEMENT / SOLARPACK
- C/1151/20 MEMORA /
REKALDE / IRACHE
- C/1230/21 PAI
PARTNERS/ALTAN
- C/1232/21 SIEMENS/FORAN

- C/1149/20 NED SUMINISTRO
GLP / ACTIVOS CEPSA

2022
ekainaren 30era arte

42

- C/1275/22 FBLAUX /
FUNCANTABRIA
- C/1292/22 MASMOVIL / AHI+
- C/1297/22 BBVA / TREE
INVERSIONES INMOBILIARIAS

20

2
- C/1157/20 CATALANA
OCCIDENTE / FUNERARIA
ARANGUREN
- C/1181/21 MASMOVIL /
EUSKALTEL

EAEko enpresa
eskuratzailea eta eskuratua kontrol esklusiboa
- C/0824/16
MERLIN/SANTANDER/BBVA/PO
PULAR -ACTIVOS-

EAEko enpresa eskuratua
– aktiboak eskuratzea.
Partaidetzako enpresa
sortzea

2

- C/1031/19 LYNTIA / NEGOCIO
IBERDROLA

2

- C/1028/19 PRISA / VOCENTO
/ GODÓ

1

- C/0815/16
BLACKSTONE/ARCLIGHT/PLAN
TAS GENERACIÓN EEUU

EAEko enpresak
eskuratzea - baterako
kontrola
EAEko enpresa
eskuratzailea Bat-egitea

1
1

- C/1187/21 NEINOR / QUABIT
- C/1121/20
ABAC SOLUTIONS / MAIPE /
ELASA / LLANERA / NORVET

EAEko enpresa eskuratua
– kontrol bateratua
3

14

11

Guztira

- C/1259/21 HITACHI /
STEINMÜLLER BABCOCK
ENVIRONMENT

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

EAEko enpresa
eskuratzailea eta eskuratua baterako kontrola

Guztira

2021

8

5

9

8

1

9

4

72

II.ERANSKINA.
EAE-KO ENPRESAREN BATEK ESKU HARTZEN DUEN KONTZENTRAZIO-EBAZPENAK, MERKATUEN ETA LEHIAREN
BATZORDE NAZIONALAK BAIMENDUTAKOAK 2014TIK 2022KO EKAINAREN 30ERA ARTE
Ebazpena
ren data

22/06/01

Espedientea

C/1297/22 BBVA / TREE INVERSIONES
INMOBILIARIAS

C/0869/17 ALD AUTOMOTIVE / BBVA
2017/07/20
AUTORENTING

Eragiketa

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

C/0824/16 MERLIN/SANTANDER/BBVA/POPULAR Aktiboak
2017/01/19
—AKTIBOAK—
eskuratzea

2015/07/09

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

2015/01/29 C/0611/14 ‐ BBVA/CATALUNYA BANC

2022/05/18 C/1292/22 MASMOVIL / AHI+

Ebazpena

Baimena lehen
fasean

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Eragiketa

Sektorea /atalasea

Eragiketaren muina izan da BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA enpresak
(BBVA) TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI SAren (MERLIN PROPERTIESen Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
jabetzakoa) kontrol esklusiboa eskuratzea. BBVAk
(negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: higiezinak
TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS sozietatearen akzioen % 100 erosi ditu;
sozietate hura BBVAri errentan emaniko higiezinen titularra da (659 sukurtsal
eta hiru eraikin berezi)

BBVA AUTORENTING SA (BBVA AUTORENTING) enpresaren kontrol
esklusiboa eskuratu du ALD AUTOMOTIVE SAU (ALD AUTOMOTIVE)
enpresak.
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI SA (TESTA RESIDENCIAL) enpresak bere gain hartzea
BANCO SANTANDER SA (BANCO SANTANDER), BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA (BBVA) eta BANCO POPULAR ESPAÑOL SA (BANCO POPULAR)
banku-erakundeek kontrolatutako sozietateen bizitegi-izaerako aktibo higiezin
zenbaiten gaineko kontrol esklusiboa.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
(negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: automobilen eta motordun
ibilgailu arinen alokairu-zerbitzuak.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
(Negozio-bolumena).
Eragindako sektorea: Ibilgailu motordunentzako
beste osagai, pieza eta gehigarri batzuen
fabrikazioa.

CATALUNYA CAIXA VIDA SA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (CX VIDA) eta
CATALUNYA CAIXA ASSEGURANCES GENERALS SA D’ASSEGURANCES I
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
REASSEGURANCES (CX SEGUROS GENERALES) enpresen kontrol esklusiboa
(negozio-bolumena)
eskuratzea BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SAk (BBVA), CATALUNYA BANC SA Eragindako sektorea: aseguruak eta pentsio-funtsak
(CX) enpresaren bitartez.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
CATALUNYA BANC SA (CX) enpresaren kontrol esklusiboa hartzea BANCO BILBAO
(negozio-bolumena)
VIZCAYA ARGENTARIA SAk (BBVA), kapital sozial osoa eskuratuta.
Eragindako sektorea: finantza-zerbitzuak eta
aseguruak, berraseguruak eta pentsio-funtsak,
derrigorrezko Gizarte Segurantza izan ezik
Eragiketaren muina izan da XFERA MÓVILES SAUk (MASMÓVIL IBERCOM SA
–MASMÓVIL– taldeko kidea) AHÍ + TALDEAREN kontrol esklusiboa
bereganatzea, haren kapital sozialaren % 100 erosita. MÁSMÓVIL Espainiako
laugarren telekomunikazio-operadorea da.
AHÍ + Taldea tokiko telekomunikazio-operadore bat da, eta telekomunikazio
finkoko txikizkako zerbitzuak ematen ditu (telefonia eta Internet);
horretarako, hedapen propioak gauzatzen ditu Espainia osoan, 25.000
biztanletik beherako udalerrietan.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a artikulua
(merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: telekomunikazioak

1

Ebazpena
ren data

21/06/16

Espedientea

C/1181/21 MÁSMÓVIL / EUSKALTEL

2018/12/13 C/0993/18 MÁSMÓVIL / BYMOVIL

2016/09/06 C/0786/16 MÁSMÓVIL/YOIGO

2015/04/16 C/0642/15 ‐ MÁSMÓVIL/NEO

2015/02/26 C/0635/15 ‐ MÁSMÓVIL/EMBOU/EBESIS

Eragiketa

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Ebazpena

Baimena lehen
fasean

Baimena lehen
fasean

Baimena lehen
fasean

Baimena lehen
fasean

Baimena lehen
fasean

Eragiketa
Eragiketa honetan datza: MÁSMÓVIL IBERCOM SAUk (MÁSMÓVIL) EUSKALTEL
SAren (EUSKALTEL) kontrol esklusiboa eskuratzea, EUSKALTELen kapital osoa
ordezkatzen duten akzioak erosteko eskaintza publiko (EEP) baten bidez.
MÁSMÓVIL komunikazio elektronikoen laugarren operadorea da Espainian.
Funtsean, telefonia finkoko, mugikorreko eta banda zabaleko Interneteko zerbitzuak
ematen dizkie Espainiako bizitegietako eta enpresetako bezeroei, bere marka
nagusien bidez: YOIGO, MÁSMÓVIL, PEPEPHONE, LLAMAYA, LEBARA, OCEAN eta
LYCAMOBILE.
EUSKALTEL komunikazio elektronikoen bosgarren operadorea da Espainian.
Asturiasen, Galizian eta Euskal Autonomia Erkidegoan presentzia bereziki
esanguratsua du. Bertan, kable-sare finko propioa (HFC) zabaldu du, estaldura
handikoa, eta bere marken bidez garatzen ditu bere jarduerak: TELECABLE, R CABLE
eta EUSKALTEL. Duela gutxi, VIRGIN TELCO markaren bidez, bere jarduerak
Espainiako beste lurraldeetara zabaldu ditu.

Sektorea /atalasea

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
(negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: telekomunikazioen,
programazioaren, irratiaren eta telebistaren
sektorea.

Jakinarazpen-atalasea: LDL 8.1b artikulua
(negozio-bolumena).
Kontzentrazioaren muina izan da: THE BYMÓVIL SPAIN SLU (TBS) enpresaren kontrol Eragindako sektorea: kontzentrazio-eragiketak gailu
esklusiboa (enpresa hori TOWER VALLEY SL –TWV– matrizearen jabetzakoa da)
mugikorren eta tableten banaketa-sektoreari
MASMÓVIL IBERCOM SAri eskualdatzea (MMI), XFERA MÓVILES SA (YOIGO)
eragiten dio; zehazki, telekomunikazio-gailu horien
filialaren bidez.
txikizkako
merkataritzari
(establezimendu
espezializatuei).

MÁSMÓVIL IBERCOM SAk –MASMOVIL– XFERA MÓVILES SAren –YOIGO– kontrol
esklusiboa eskuratzea, haren kapital sozialaren % 100 salerosita.

MÁSMÓVIL IBERCOM SAk (MASMÓVIL IBERCOM) NEO OPERADOR DE
TELECOMUNICACIONES SLUren (NEO) kontrol esklusiboa eskuratzea.

MÁSMÓVIL IBERCOM SAk (MASMÓVIL IBERCOM) EMBOU NUEVAS
TECNOLOGÍAS SLren (EMBOU) eta EBESIS SISTEMAS SLren (EBESIS) kontrol
esklusiboa eskuratzea.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a eta 8.1.b
artikuluak
Eragindako sektorea: komunikazio elektronikoei eta
informatikari loturiko produktuen banaketari eta
zerbitzuei eragiten die kontzentrazio-eragiketak.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a artikulua
(merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: komunikazio elektronikoei eta
informatikari loturiko produktuen banaketari eta
zerbitzuei eragiten die kontzentrazio-eragiketak.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a artikulua
(merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: komunikazio elektronikoei eta
informatikari loturiko produktuen banaketari eta
zerbitzuei eragiten die kontzentrazio-eragiketak.

2

Ebazpena
ren data

2015/02/05

Espedientea

C/0622/14 ‐ MÁSMÓVIL ‐ IBERCOM / XTRA
TELECOM ‐ TECNOLOGÍAS INTEGRALES

2022/02/16 C/1275/22 FBLAUX / FUNCANTABRIA

2021/01/26

Eragiketa

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

C/1157/20 CATALANA OCCIDENTE / FUNERARIA Kontrol esklusiboa
ARANGUREN
eskuratzea

Ebazpena

Eragiketa

Baimena lehen
fasean

MÁSMÓVIL IBERCOM SA (MASMÓVIL IBERCOM) enpresak XTRA TELECOM SLU
eta TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE LA COMUNICACIÓN SLUren kontrol
esklusiboa eskuratzea.

Baimena lehen
fasean

Eragiketaren muina hau izan da: FUNERARIA MERINO DÍEZ SLU (MERINO)
enpresak FUNCANTABRIA SERVICIOS FUNERARIOS SL enpresaren
(FUNCANTABRIA) kontrol esklusiboa eskuratzea.
MERINO Espainiako sozietate bat da, eta hileta-zerbitzu integralak eskaintzen
ditu Kantabrian, zeinak Castro Urdialesko eta Laredoko bulego komertzialetan
kontrata baitaitezke. FUNERARIAS BILBAÍNA Y LA AUXILIADORA (FBLAUX)
sozietatearen % 100eko partaidetza du, zeina, aldi berean,
GRUPO CATALANA OCCIDENTE taldearena baita.
FUNCANTABRIA Kantabrian jarduten duen hileta-enpresa da. Hiru beilatoki
kudeatzen ditu administrazio-emakidaren bidez, eta beste beilatoki baten
titularra da. Bi hilerri ere kudeatzen ditu.

Baimena lehen
fasean

C/0928/18 GRUPO CATALANA
2018/04/12
OCCIDENTE/SOCIEDADES ADQUIRIDAS

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

C/0765/16 ‐ CATALANA OCCIDENTE / GRUPO
2016/07/14 PREVISORA BILBAINA/ GRUPO FUNERARIO
ARROITA

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Sektorea /atalasea
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a artikulua
(merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: komunikazio elektronikoei eta
informatikari loturiko produktuen banaketari eta
zerbitzuei eragiten die kontzentrazio-eragiketak.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: hileta-zerbitzuak eta haiei
lotutako jarduerak

CATALANA OCCIDENTEren filiala den FUNERARIAS BILBAÍNA Y LA AUXILIADORA
SLUk AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SLren (FUNERARIA ARANGUREN) kontrol
esklusiboa eskuratzeko eragiketa.
CATALANA OCCIDENTE aseguru-erakunde bat da, bizi-aseguruen, ez bizitzaaseguruen (heriotza-aseguruak barne) eta berraseguruen esparruan diharduena,
bai eta pentsio-planen eta -funtsen kudeaketan ere.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
Gainera, hileta-zerbitzuen prestazio integralaren sektorean dago Espainian, bere artikulua (merkatu-kuota).
filial batzuen bidez. Guztira, CATALANA OCCIDENTEren hileta-taldeak 23 beilatoki, Eragindako sektorea hileta-zerbitzuena da.
5 errausketa-labe eta 14 hilerri kudeatzen ditu.
FUNERARIA ARANGUREN aktibo dago hileta-zerbitzuak osorik emateko;
horretarako, lau beilatoki propio ditu, hiru Bizkaiko Zalla, Balmaseda eta Muskiz
udalerrietan eta beste bat, Villasana de Menan (Burgos).

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
GRUPO CATALANA OCCIDENTEk, FUNERARIA LA AUXILIADORA SLUren bitartez, bere
artikulua (merkatu-kuota).
gain hartu du Madril iparraldeko 4 hileta-zerbitzuko enpresaren kontrol esklusiboa.
Eragindako sektorea: kontzentrazio-eragiketak
aseguruen sektoreari eragiten dio.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
Aseguruen eta berraseguruen SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SAUk GRUPO
artikulua (merkatu-kuota).
PREVISORA BILBAINA eta GRUPO FUNERARIO ARROITA taldeen kontrol
Eragindako sektorea: kontzentrazio-eragiketak
esklusiboa bere gain hartzean datza kontzentrazio ekonomikoa.
aseguruen sektoreari eragiten dio.

3

Ebazpena
ren data

2022/01/19

Espedientea

C/1259/21 HITACHI / STEINMÜLLER BABCOCK
ENVIRONMENT

2021/10/13 C/1232/21 SIEMENS/FORAN

2021/09/21 C/1230/21 PAI PARTNERS/ALTAN

Eragiketa

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Ebazpena

Eragiketa

Sektorea /atalasea

Baimena lehen
fasean

Hau izan zen eragiketaren muina: HITACHI ZOSEN INOVA AG enpresak
(HITACHI) STEINMÜLLER BABCOCK ENVIRONMENT GMBH (SBE) enpresaren
kontrol esklusiboa eskuratzea.
HITACHI Suitzan dagoen enpresa bat da, teknologia garbietan espezializatuta dago
eta hondakinen balorizazio energetikoaren sektorean jarduten du (Energy from
Waste – EfW).
SBE, berriz, EfW plantak eta horien osagai garrantzitsuak diseinatzen,
eraikitzen eta instalatzen jarduten duen konpainia bat da. Donostian
kokaturiko EfW lantegi bat diseinatzeko, eraikitzeko eta giltza eskura emateko
proiektu bat ere garatu du (partzuergoan).

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: errekuntza-hondakin eta gasetatik sortutako energia hornitzeko
ingeniaritza-proiektuak eraikitzea

Baimena lehen
fasean

Eragiketa honetan datza: SIEMENS enpresak SENER enpresaren itsas
softwarearen dibisioa –FORAN izenekoa– eskuratzea. SENER ingeniaritzataldearen garapen propioa da, eta ontziak eraikitzeko aurretiazko prozesu osoa
estaltzen du, hasierako diseinutik hasi eta simulazio digitaletaraino.
Bestalde, SIEMENS Taldea hainbat alorretan dago espezializatuta, hala nola
eraikinetarako azpiegitura adimendunetan eta energia-sistema
deszentralizatuetan, automatizazioan eta digitalizazioan, prozesu- eta fabrikazioindustrietan, mugikortasun adimenduneko soluzioetan, eta medikuntzateknologian eta zerbitzu sanitario digitaletan.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: software informatikoa

Baimena lehen
fasean

Hau izan zen eragiketaren muina: FINANCIERE VERDI I enpresak ALTAN
sozietatearen eta haren aktibo guztien kontrol esklusiboa eskuratzea.
FINANCIERE VERDI I erantzukizun mugatuko sozietate frantziar bat da, eta hainbat
sektoretako enpresa aktiboetan inbertitzen du. PAI PARTNERS arrisku-kapitaleko
sozietateak kontrolatzen du zeharka. Sozietate hori kapital pribatuko funtsen
kudeaketan eta aholkularitzan aritzen da, eta hainbat motatako enpresetan
inbertitzen du.
ALTAN sozietate mugatu bat da, Dublinen du egoitza, eta farmazia-produktuen
eskubideak ustiatzen ditu ospitaleei eta asistentzia sanitarioko beste hornitzaile
batzuei sendagai generiko injektagarriak garatzen, ekoizten eta saltzen.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: produktu
farmazeutikoen produkzioa

ALTANek planta farmazeutiko bat du Arabako Mendialdean: ALTAN
BERNEDO.

2021/09/14 C/1151/20 MEMORA / REKALDE / IRACHE

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena
bigarren
fasean,
baldintzekin

Eragiketaren muina hau da: MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLU enpresak
(MÉMORA) REKALDE 21 CORPORACIÓN SLk (REKALDE) eta Nafarroako hiletamerkatuan liderra den IRACHE enpresak erostea (biak ere hileta-zerbitzuak,
beilatokia, errausketa-labea eta hilerrien kudeaketa eskaintzen dituzte).
Eragiketa egin ahal izateko, MÉMORAk aurkeztutako konpromisoak bete behar
dira, zeinen helburua baita merkatuan ez sortzea lehiaren aurkako ondoriorik.
Besteak beste, Donostian, Zarautzen, Donezteben eta Elizondon desinbertsioak
egiteko konpromisoa hartu du.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: hileta-zerbitzuak
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Ebazpena
ren data

2021/07/06

Espedientea

C/1212/21 EQT FUND MANAGEMENT SARL /
SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA

2021/05/18 C/1187/21 NEINOR / QUABIT

2021/05/11 C/1170/21 SOFISPORT / GRUPO MAXAM

2021/02/23 C/1128/20 ENOPLASTIC / SPARFLEX

Eragiketa

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Fusioa

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Ebazpena

Baimena lehen
fasean

Baimena lehen
fasean

Baimena lehen
fasean,
konpromisoeki
n

Baimena lehen
fasean,
konpromisoeki
n

Eragiketa
Eragiketaren muina hau da: EQT FUND MANAGEMENT SARL enpresak (EFMS),
SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA SA enpresaren (SOLARPACK)
kontrol esklusiboa eskuratzea.
EFMS funtsen kudeatzaile gisa jarduten duen sozietate bat da, eta haren
helburua da azpiegituretan eta azpiegiturekin lotutako aktibo eta negozioetan
inbertsioak egitea, hala Europan nola Ipar Amerikan.
SOLARPACK enpresa bizkaitarra multinazional bat da, eta eguzki-proiektu
fotovoltaikoen garapenean, eraikuntzan eta operazioan espezializaturik dago.
Europan, Ipar Amerikan, Latinoamerikan, Asian eta Afrikan dihardu.
SOLARPACKen jarduerak hiru segmentu operatiboren bidez bideratzen dira:
energia sortzea; garapena eta eraikuntza; eta zerbitzuak.

Eragiketa honen muina da NEINOR HOMES SA enpresak (NEINOR) QUABIT
INMOBILIARIA SA (QUABIT) xurgatze bidez fusionatzea.
NEINOR EAEko enpresa bat da, kalitateko lehen eta bigarren etxebizitzen bizitegisustapenean espezializatua, eta erkidego hauetan dihardu nagusiki: Madril, EAE,
Katalunia, Balear Uharteak, Levante eta Andaluzia. Kotizatutako sozietate
independentea da, eta ez du pertsona edo erakunde batek kontrolatzen.
QUABIT Espainiako sozietate anonimo bat da, Espainian bizitegi-sustapenaren
sektorean diharduena, eta, batez ere, lehen bizilekuko etxebizitzak ditu ardatz, bai
sustapen librekoak, bai babes-araubidekoak. Espainiako erdialdean egiten ditu
sustapenak, baita lurralde nazionaleko helmuga turistiko nagusietan kokatutako
kostako eremuetan ere.

Kontzentrazio-eragiketa: SOFISPORT SAk (SOFISPORT), bere filial batzuekin batera,
MAXAMCORP HOLDING SLrekin (MAXAM) erlazionatutako aktibo jakin batzuen
eta ehiza-kartutxoen eta kirol-tiroaren negozioaren kontrol esklusiboa eskuratzea.
MAXAMen lantegietako bat Galdakaon (Bizkaia) dago.
Eragiketa honetan datza: ENOFLEX SPAk (lehen ENODEV SPA deitua) SPARFLEX
SAren –RIVERCAP SPAIN eta VINTACAP enpresen bidez gauzatzen ditu bere
jarduerak Espainian– % 99,99ko akzio ordezkatzaileak eskuratzea.
ENOFLEX da ENOPLASTIC SPA enpresaren jabea. Enpresa horrek itxiturak egiten eta
saltzen ditu, besteak beste kapsulak, kortxo sintetikoak edo hari-tapoiak.
RIVERCAP Lapuebla de Labarcako (Araba) enpresa bat da, ardo eta likoreak
gaintaponatzeko kapsulen fabrikatzailea.

Sektorea /atalasea

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
(negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: energia

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a artikulua
(merkatu-kuota) eta 8.1.b artikulua (negoziobolumena). Eragindako sektorea: higiezinzerbitzuak.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: armen eta munizioen
fabrikazioa.

Jakinarazpen-atalasea:
LDLren
8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Eragindako sektorea: plastikozko ontzien
eta enbalajeen fabrikazioa eta metalezko
ontzi eta enbalaje arinen fabrikazioa.
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Ebazpena
ren data

Espedientea

Eragiketa

Ebazpena

Eragiketa

Sektorea /atalasea

Kontzentrazioa: NED SUMINISTRO GLP SAUk (NED) CEPSAren Asturiasko
Printzerriko, Euskadiko, Kantabriako eta Gaztela eta Leongo hainbat udalerritan
dauden petrolio-gas likidotuak (PGL) banatzeko eta hornitzeko aktibo jakin batzuk
eskuratzea.

C/1149/20 NED SUMINISTRO GLP / ACTIVOS
2021/01/26
CEPSA

2020/12/09

2020/12/01

C/1141/20
GLENDOWER / IBERMATICA

C/1140/20
PAI PARTNERS | LAGUMAR

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Petrolio-gas likidotuen merkatuan jarduerak garatzen dituen NORTEGAS taldeko
merkataritza-sozietatea da NED. NORTEGAS taldea gas naturalaren banaketamerkatuan ere badago.
Eragiketa horretan transmititu diren CEPSAren aktiboak 5.429 hornidura-puntu dira,
petrolio-gas likidotua kanalizatuz hornitzeko instalazioekin batera, bai eta horiekin
lotutako hainbat aktibo, tresna eta sare ere, Asturiasko Printzerrian, Euskal
Autonomia Erkidegoan, Kantabrian eta Gaztela eta Leonen kokatuak.
Era berean, NED subrogatu egingo da gaur egun CEPSAk dituen eta salerosketaren
xede diren instalazioetara konektatuta dauden azken bezeroekin egindako
hornidura-kontratu edo polizetan.

Baimena lehen
fasean

Eragiketa horren bidez, GLENDOWER kapital-funts britainiarrak IBERMÁTICA
enpresaren kontrol esklusiboa eskuratzen du bere akzioen % 55 erostean.
GLENDOWER arrisku-kapitaleko sozietate multinazionala da; inbertsio pribatuko
funtsak kudeatzen ditu eta sektore ugaritako enpresa ertainak eskuratzen ditu –
hala nola teknologiakoak, osasungintzakoak, hezkuntzakoak eta kontsumoko
ondasun eta zerbitzuetakoak–.
Salmenta PROA CAPITALek egin du, zeinak IBERMÁTICAREN % 55 baitzuen,
KUTXABANKen posizio-murrizketaren ondoren, azken hori teknologia-enpresan
zituen akzioen zati handi batetik atera zenean.

Baimena lehen
fasean

GRUPO PAI PARTNERS taldeak GRUPO LAGUMAR taldearen kontrol esklusiboa
eskuratzeko eragiketa. PAI PARTNERSek ANGULAS AGUINAGAren % 50,1
eskuratu du, LAGUMAR SEAS enpresaren –taldeko enpresa nagusia– esku
zegoena.
PAI PARTNERS kapital pribatuko sozietate europar bat da, eta sektore hauetan
inbertitzen du: merkataritza-zerbitzuak, elikadura eta kontsumo-ondasunak,
industria orokorra, osasuna, txikizkako merkataritza eta banaketa.
GRUPO LAGUMAR taldeak txikizkako kanalean fabrikatzen eta saltzen ditu
surimizko karramarro-taketak, arrain- eta itsaski-plater prestatuak eta
surimizko gulak; era berean, muskuiluak, olagarroa eta ganbak prestatzen eta
saltzen ditu, marka komertzial desberdinen pean.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Eragindako sektorea: gas-produktuen
hodi bidezko banaketa.

LDLren 8.1.b artikulua (negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: informazioaren eta
komunikazioaren teknologien zerbitzuak.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
(negozio-bolumena).
Eragindako sektorea: elikagaien industria,
arrantzako eraldatuak.
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Ebazpena
ren data

Espedientea

C/1121/20
2020/09/17 ABAC SOLUTIONS / MAIPE / ELASA / LLANERA /
NORVET

C/1124/20
2020/09/08
QUANTUM CAPITAL PARTNERS / PAPRESA

2020/05/08

C/1112/20
EQUIPAFASA / ACTIVOS SIMPLY

C/1057/19
2019/09/19
UVESCO / SIMPLY ‐ACTIVOS‐

2017/10/05

C/0894/17 DOUGLAS / DAPARGEL ‐ NEGOCIO
ADQUIRIDO

Eragiketa

Baterako kontrola
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Ebazpena

Eragiketa

Baimena lehen
fasean

Eragiketa honen bidez, ABAC SOLUTIONS SCA inbertsio-funtsak, eragiketa bakar
batean, animalientzako produktuak merkaturatzen dituzten lau enpresaren kontrol
esklusiboa eskuratzen du: MAIPE COMERCIAL SL, ELASA SA, COMERCIAL
VETERINARIA LLANERA SL eta NORESTE VETERINARIO SL.
MAIPE Bizkaian egoitza duen enpresa da, eta animalientzako produktuak
merkaturatzen ditu, bai eta elikagaiak, sendagaiak eta produktu higienikoak ere.
ELASA (Segovia), LLANERA (Asturias) eta NORVET (Galizia) produktu
zoosanitarioak, kirurgia-tresnak, kirurgia- eta albaitaritza-produktuak, pentsuen
gehigarriak eta abeltzaintzarako eta etxeko animalientzako produktuak
merkaturatzen eta banatzen dituzten enpresak dira.

Baimena lehen
fasean

QUANTUM CAPITAL PARTNERS GMBH inbertsio-funtsak PAPRESA SAren
(PAPRESA) kontrol esklusiboa eskuratzeko eragiketa.
PAPRESA SA Errenterian (Gipuzkoa) kokatutako enpresa bat da, eta prentsapaperezko bobinak fabrikatzen ditu paper birziklatuaren zuntzetik, egunkariak
inprimatzeko, merkataritza-inprimaketak egiteko eta beste erabilera batzuetarako.
Bestalde, GRUPO QUANTUM taldeko zorro-sozietateek sektore ugaritan jarduten
dute (automobilgintza, industria-ekipoak eta -osagaiak, posta-zerbitzuak,
jostailuak, etab.), eta ez dute parte hartzen prentsa-paperaren merkatuarekin
lotutako merkatuetan aktibo dauden enpresetan.

Baimena lehen
fasean

Eragiketa honen bidez, EROSKI TALDEKO EQUIPAFASAk 10 supermerkatu erosi ditu
Bizkaian, jatorri frantsesa duen AUCHAN RETAIL taldeko SIMPLY markarekin
ustiatzen ari zirenak. Eragiketaren ostean, EROSKIk % 30etik gorako kuotak lortuko
ditu Bilbon, Galdakaon, Basaurin eta Getxon, nahiz eta erositako supermerkatuen
eragin-eremu guztietan dituen lehiakideak.

Sektorea /atalasea

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Eragindako sektorea: produktu zoosanitarioen
merkaturatzea.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Eragindako sektorea: paperaren industria.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Eragindako sektorea: txikizkako merkataritza
espezializatu gabeko establezimenduetan,
elikagaiak, edariak eta tabako produktuak
nagusiki.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Eragindako sektoreak: Txikizkako salmenta
establezimendu ez-espezializatuetan, automozioerregaien txikizkako salmenta establezimendu
espezializatuetan eta norbere konturako ondasun
higiezinen alokairua.

Baimena lehen
fasean

Bizkaian kokatuta dauden AUCHAN taldeko eguneroko kontsumo-ondasunen
txikizkako merkataritza-banaketako 11 establezimenduren ustiapenarekin lotutako
aktiboen kontrol esklusiboa hartzea, UVESCO SAren aldetik; horiek SIMPLY
markaren bidez kudeatzen dira.

Baimena lehen
fasean

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Alemaniako DOUGLAS GMBH taldearen filiala den DOUGLAS ESPAÑA SAU enpresak
Eragindako sektoreak: Lurrindegiko eta
EROSKI TALDEAren DAPARGEL SLUren negozioaren zati baten kontrol esklusiboa
kosmetikako produktuen handizkako salmenta, eta
eskuratzea.
kosmetikako eta higieneko produktuen txikizkako
salmenta establezimendu espezializatuetan.
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Ebazpena
ren data

Espedientea

2016/06/09 C/0755/16 ‐ CARRREFOUR/EROSKI ‐ACTIVOS‐

2015/04/09 C/0634/15 ‐ DIA/ EROSKI ‐ACTIVOS‐

2020/03/24

C/1103/20
POLYONE / ACTIVOS MASTERBATCH CLARIANT

2020/02/06 C/1092/20
BKS / SOCIEDADES KAM

2020/01/23

2019/12/19

C/1088/20
CCI / BIZKAIA

C/1073/19
CARTAMUNDI/JARDEN

Eragiketa

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Aktiboak
eskuratzea

Ebazpena

Baimena lehen
fasean

Baimena lehen
fasean,
konpromisoeki
n

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Baimena lehen
fasean

Eragiketa

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a eta 8.1.b
artikuluak.
Eragindako sektoreak: Txikizkako salmenta
establezimendu ez-espezializatuetan, automozioerregaien txikizkako salmenta establezimendu
espezializatuetan eta norbere konturako ondasun
higiezinen alokairua.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a eta 8.1.b
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN SA (DIA) enpresak EROSKI
artikuluak.
taldearen txikizkako banaketako 160 saltokiren ustiapenari loturiko aktiboen kontrol
Eragindako sektorea: espezializatu gabeko
esklusiboa eskuratzea.
txikizkako merkataritza; nagusiki, elikaduraproduktuak, edariak eta tabakoa.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
POLYONE enpresak CLARIANT AGren «masterbatch» negozio-lerroa (plastikoei
artikulua (merkatu-kuota).
kolorea emateko, indartzeko eta propietate jakin batzuk emateko erabiltzen den
Eragindako sektorea: koloratzaile eta pigmentuen
prozesua) eskuratzea (CLARIANT AG, Suitzako Taldea, instalazio bat Artziniegan
eta plastikozko produktuen fabrikazioa.
duena).
Jakinarazpen-atalasea: LDL 8.1b artikulua
BURGER KING SPAIN SLUk («BKS») Bizkaian egoitza duten BURGER KAM SLU,
(negozio-bolumena).
EXPLORATORY INVESTMENT 2007 SLU eta EASY LUNCH SLU («SOCIEDADES KAM»)
Eragindako merkatua: jatetxeen eta janarisozietateen gaineko kontrol esklusiboa eskuratzea.
postuen merkatua.
Kontzentrazio ekonomikoa: CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SAk (CARREFOUR)
bere gain hartzea Eroski taldearen 36 hipermerkatu, 8 merkataritza-gune eta
hipermerkatuen alboko 22 zerbitzuguneren ustiapenari loturiko aktiboen kontrol
esklusiboa.

Eragiketa honen bidez, CASTLETON enpresak Zornotzan dagoen ziklo konbinatuko
instalazioa eskuratzen du. CASTLETON nazioarteko enpresa bat da, eta gas
naturalaren, energiaren eta produktu petrokimikoen salerosketan eta sektore
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
horietako aktibo finkoetan inbertitzen dago espezializatuta. BIZKAIA holding enpresa artikulua (merkatu-kuota).
bat da, honako hauen jabea: i) BIZKAIA ENERGÍA SLU, EAEn kokatuta dagoen ziklo
Eragindako sektorea: energia elektrikoaren
konbinatuko fabrika baten jabea; eta ii) BIZKAIA FACILITY MANAGEMENT SLU, ziklo ekoizpena eta merkataritza.
konbinatu horren eragiketa- eta mantentze-jarduerak egiten dituena.

GRUPO CARTAMUNDI taldeak JARDENen kontrol esklusiboa eskuratu du, NAIPES
HERACLIO FOURNIER (NHF) enpresaren jabea.

C/1080/19
3I / AGESA

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

3I EOPFF IRELAND SARL (3I) sozietateak SOCIEDAD CONCESIONARIA
AUTOVIA GEREDIANA ELORRIO SAren kontrol esklusiboa eskuratzea (AGESA).

C/1077/19
2019/12/05
DERICHEBOURG / LYRSA

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

DERICHEBOURGek GRUPO LYRSA taldearen kontrol esklusiboa eskuratzea.
Honako eginkizun hauek garatzen ditu REDISA, ARCHAMESA eta LYRSA
sozietateen bidez: txatarra tratatzea, eta metalezko ontziak, berunezko bateriak
eta kobrezko eta aluminiozko kableak birziklatzea eta baloratzea.

2019/12/05

Sektorea /atalasea

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Eragiketa honek eragindako merkatua: joko eta
jostailuen fabrikazioa; bereziki, kartak eta beste
karta-joko batzuk fabrikatzen dituena.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Eragindako sektore ekonomikoa: Bizkaian dagoen
N‐636 Gerediaga-Elorrio autobiaren zatia
mantentzea, eraberritzea, egokitzea, zaintzea eta
ustiatzea.
Jakinarazpen-atalasea: LDL 8.1b artikulua
(negozio-bolumena).
Kontzentrazio-eragiketak hondakinen bilketa- eta
tratamendu-sektoreari eragiten dio.
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Ebazpena
ren data

Espedientea

C/1031/19
2019/07/30
LYNTIA / NEGOCIO IBERDROLA

Eragiketa

Aktiboak
eskuratzea

Ebazpena

Baimena lehen
fasean,
konpromisoekin

Eragiketa
LYNTIA NETWORKS SAUk zenbait erabilera-eskubide eta kontratu-posizio
eskuratzea zuntz optikoko kable-sareen eta haiekin lotutako elementuen gainean;
horiek guztiak IBERDROLA ESPAÑA SAU, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
SAU eta IBERDROLA GENERACIÓN SAU enpresen jabetzakoak dira (horiek guztiak
enpresa matrizeari dagozkio, hau da, IBERDROLA SAri).
Era berean, eragiketaren barnean, LYNTIAk IBERDROLAk indarrean duen zuntz
optikoko bezeroekin egindako kontratuen zorroa erostea aurreikusten da.

Sektorea /atalasea

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Eragiketa telekomunikazioen sektorean egin da.

Jakinarazpen-atalasea: LDL 8.1b artikulua
(negozio-bolumena).
Eragindako sektore ekonomikoa: errepide bidezko
bidaiarien garraio publikoko zerbitzuak ematea
Espainiako lurraldean, horietan oinarritzen baita
Avanza eta Pesa Taldearen jarduera.
Horrez gainera, bi alderdiek bidaiarien nazioarteko
errepide bidezko garraio-zerbitzuak eta hiriko
bizikletak alokatzeko zerbitzuak eskaintzen dituzte.

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

AVANZA MOVILIDAD URBANA SLUk (jatorri mexikarra duen MOBILITY ADO talde
multinazionaleko sozietate espainiarra) GRUPO PESA taldearen kontrol esklusiboa
eskuratzea, bere sozietate matrizeen kapital sozialean partaidetzak eskuratuz
(TRANSPORTES INTERNACIONALES ADURNE SA, TRANSPORTES PESA SA eta PESA
BIZKAIA SA).

C/1036/19 ACEK / NIU YUGANG / FORJAS IRAETA Baterako kontrola
2019/06/11
AKTIBOAKeskuratzea

Baimena lehen
fasean

FORJAS IRAETA HEAVY INDUSTRY SLren industria-negozioaren baterako kontrola
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
eskuratzea ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL SLk eta NIU YUGANG jaunak, artikulua (merkatu-kuota).
IRAETA ENERGY EQUIPMENT TECHNOLOGY STOCK CO LTDren bitartez.
Eragiketa gauzatu den ekonomia-sektorea briden
merkatua da.

2019/07/4

C/1043/19
AVANZA / GRUPO PESA

2019/05/23 C/1028/19 PRISA / VOCENTO / GODÓ

2019/01/17

Partaidetzak
o
enpresa
sortzea

C/0998/18 EUROWAG/ ARRAIA OIL PORTUGALIA Kontrol esklusiboa
BESTE KONPAINIA BATZUK
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Baimena lehen
fasean

2018/12/19 C/0996/18 MCH / LITALSA

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

C/0994/18 MOLY‐COP/METSO SPAIN HOLDINGS
2018/12/13
SLU

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

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: LDL 8.1b artikulua
(negozio-bolumena).
Aipatu hitzarmena egin den ekonomiasektorea publizitatea da; batik bat,
publizitate-tarteak merkaturatzea
Interneten bidez.

Hau da kontzentrazioaren muina: W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS SA enpresak
(EUROWAG), W.A.G. MOBILITY SOLUTIONS IBERIA SLU izena duen konpainia
sortu berri baten bidez, TARGET konpainien kontrol esklusiboa eskuratzea, zeinak
2018ko abuztuan sorturiko ARTERANUE SLn bilduta geratuko baitira.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Eragiketa gauzatu den sektorea automozioerregaien Espainiako txikizkako banaketa da.

Kontzentrazioa: MCH IBERIAN CAPITAL FUND IV FCR (MCH IV) inbertsio-funtsak
GLOBAL LITVAR SLren (GLOBAL) partaidetzen kontrol esklusiboa eskuratzea, eta,
ondorioz, zeharka, LITOGRAFÍA ALAVESA SLUren (LITALSA) partaidetza guztiena.

Kontzentrazio-eragiketa: AMERICAN INDUSTRY PARTNERS MC HOLDINGS LLC
(MOLY-COP) sozietateak, partaidetza duen Australiako sozietate baten bidez –
GRINDING MEDIA PTY LDT–, METSO SPAIN HOLDING SLUren kontrol esklusiboa
eskuratzea.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Metalezko ontzi eta bilgarri arinen fabrikazioaren
sektoreari eragiten dio eragiketak. Zehazki, prozesu
horren tarteko etapa bati.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Metalen forja, estanpazio eta enbutizioaren eta
hautsen metalurgiaren sektoreari eragiten dio
eragiketak.
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Ebazpena
ren data

Espedientea

Eragiketa

Ebazpena

Eragiketa

2018/01/25 C/0918/17 SIDENOR/CAPRESA

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

SIDENOR ACEROS ESPECIALES SLUk CALIBRADOS DE PRECISIÓN SAUren kontrol
esklusiboa eskuratu du.

16/06/09

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Kontzentrazio ekonomikoa: CLERBIL SL (CLERBIL) enpresak GERDAU HOLDINGS
EUROPA SA (GERDAU EUROPA) enpresaren kontrol esklusiboa eskuratzea, akzioen
% 100 erosita.

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

VIDRALA SA enpresak SANTOS BAROSA VIDROS SA enpresaren kontrol esklusiboa
eskuratzea.

C/0757/16 ‐ CLERBIL/GERDAU

2017/10/05 C/0893/17 VIDRALA/SANTOS BAROSA

Hau da eragiketaren muina: GLOBAL DOMINION ACCESS SA enpresak THE PHONE
HOUSE SPAIN SLU, CONNECTED WORLD SERVICES SLU eta SMART HOUSE SAU
sozietateen kontrol esklusiboa eskuratzea, hiru sozietateen kapital sozialaren
% 100aren salerosketaren bidez.

C/0879/17 DOMINION / THE PHONE HOUSE
2017/08/30
SPAIN

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

17/06/29

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

EUSKALTEL SAk (EUSKALTEL) R CABLE Y TELECOMUNICAICONES GALICIA SAren (R
CABLE) kontrol esklusiboa eskuratzea, R CABLEren akzioen % 100 eskuratuta,
zuzenean edo zeharka.

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

IIF INT’L HOLDING LPk NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN SAUren (NED)
kontrol esklusiboa eskuratzea.

C/0859/17 EUSKALTEL/TELECABLE DE ASTURIAS

2015/11/12 C/0707/15 ‐ EUSKALTEL/RCABLE

17/06/15

C/0856/17 IFF/NATURGAS ENERGIA
DISTRIBUCION

C/0759/16 NATURGAS/ GLP REPSOL BUTANO ‐
2016/07/28
ACTIVOS‐

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

2015/01/15 C/0630/14 ‐ REDEXIS / NATURGAS

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean,
konpromisoeki
n
Baimena lehen
fasean

EUSKALTEL SA (EUSKALTEL) enpresak TELECABLE DE ASTURIAS SAU enpresaren
kontrol esklusiboa eskuratzea, kapital sozialaren % 100 salerosita.

NATURGAS ENERGÍA GRUPO SAk, NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN SAUren
(NATURGAS) bidez, eskuratzea, 82.457 kanalizatutako petrolio-gas likidotuaren
(PGL) hornidura-puntu, REPSOL BUTANO SAren (REPSOL BUTANO) jabetzakoak eta
Asturiasen, Kantabrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuak.
REDEXIS GAS SAk kontrol esklusiboa hartzea. (REDEXIS) GAS ENERGÍA
DISTRIBUCIÓN DE MURCIA SAren gainean eta NATURGÁS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN
SAUren jabetzakoak diren gas naturala banatzeko jarduerei atxikitako aktibo jakin
batzuen gainean.

Sektorea /atalasea
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (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
artikulua (merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: metalurgia; burdinazko
eta altzairuzko produktuen eta
ferroaleazioen fabrikazioa
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a eta 8.1.b
artikuluak
Eragindako sektorea: beira eta beirazko
produktuen fabrikazioa
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
(negozio-bolumena)
Eragindako sektoreak: ingeniaritza espezializatuko
zerbitzu teknikoak eta konponbidekoak; gailu
mugikorren eta bestelako gailu elektronikoen
salmenta; komunikazio elektronikoen eta
ordainpeko telebistaren zerbitzuen banaketa ezesklusiboa.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a eta 8.1.b
artikuluak
Eragindako sektorea: kable bidezko
telekomunikazioak
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a eta 8.1.b
artikuluak
Eragindako sektorea: kable bidezko
telekomunikazioak
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
(negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: gas-erregaien hodisare bidezko banaketa-zerbitzuak
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota).
Eragindako sektorea: gas-erregaien hoditeria
bidezko banaketa eta hoditeria bidezko gasmerkataritza.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a artikulua
(merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: gas-erregaien hodisare bidezko banaketa-zerbitzuak
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Ebazpena
ren data
2016/07/07

Espedientea
C/0763/16 ‐ CIE BERRIZ/GRUPO AMAYA
TELLERÍA/DENAT 2007

Eragiketa
Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Ebazpena

Eragiketa

Baimena lehen
fasean

CIE AUTOMOTIVE SA (CIE) enpresak GRUPO AMAYA TELLERIA SL (GAT) eta
DENAT 2007 SL (DENAT) enpresen kontrol esklusiboa eskuratzea.
AEBtako KPS CAPITAL PARTNERS LP (KPS) inbertsio eta funts-kudeaketako
sozietateak, KPSren % 100eko partaidetza duen Frantziako ELASTIKOS
zuzenbidezko sozietatearen bitartez, GRUPO WINOA taldearen kontrol esklusiboa
eskuratzea. Enpresa horrek metalezko urratzaileak fabrikatu eta merkaturatzen
ditu (granella eta balinak), hargintzan eta harri-mozketan nahiz bestelako
industria-aplikaziotan erabiltzeko.

2017/04/24 C/0844/17 KPS / GRUPO WINOA

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

C/0815/16 BLACKSTONE/ARCLIGHT/PLANTAS
2016/12/07
GENERACIÓN EEUU

Baterako kontrola
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Hau da kontzentrazio ekonomikoaren muina: THE BLACKSTONE GROUP LP
enpresak (BLACKSTONE) eta ARC LIGHT CAPITAL PARTNERS LLC enpresak
(ARCLIGHT), BURGUNDY POWER LLC enpresaren bidez, Amerikako Estatu
Batuetan dauden elektrizitatea sortzeko lau instalazioren gaineko baterako
kontrola.

Sektorea /atalasea
LDLren 8.1.a artikulua (merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: Ibilgailu motordunentzako
beste osagai, pieza eta gehigarri batzuen
fabrikazioa
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a artikulua
(merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: produktu urratzaileen
fabrikazioa

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
(negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: energia elektrikoaren
ekoizpena.

2016/11/24 C/0807/16 ELKARGI / OINARRI

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
Kontzentrazio ekonomikoko eragiketa: ELKARGI, SOCIEDAD DE GARANTÍA (negozio-bolumena)
RECIPROCA (ELKARGI) sozietateak OINARRI, SOCIEDAD DE GARANTÍA PARA LA Eragindako sektorea: beste monetaECONOMIA SOCIAL (OINARRI) sozietatearen kontrol esklusiboa bere gain hartzea.
bitartekaritza bat eta beste kreditu-jarduera
batzuk.

C/0788/16 MERLIN PROPERTIES/SABA PARQUES
2016/09/15
LOGÍSTICOS

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

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

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a eta 8.1.b
artikuluak
Eragindako sektorea: informazioaren eta
komunikazioaren teknologietarako ekipamenduen
handizkako merkataritza-zerbitzuak,
ordenagailuen, ekipo periferikoen eta programa
informatikoen handizkako merkataritza, eta ekipo
elektronikoen eta telekomunikazioen eta horien
osagaien handizkako merkataritza

Baimena lehen
fasean

ESPRINET IBÉRICA SLU enpresa (ESPRINET) VINZEO TECHNOLOGIES SAU
enpresaren (VINZEO) kontrol esklusiboa eskuratzea.

Baterako kontrola
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

GAMESA ENERGÍA SAU (GAMESA ENERGÍA) eta INVERSIONES EN CONCESIONES
FERROVIARIAS SAU (ICF) sozietateek NUEVAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO
SLren (NEM) baterako kontrola eskuratzea.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
(negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: ingeniaritzako zerbitzu
teknikoak eta aholkularitza teknikoarekin
erlazionatutako beste jarduera batzuk.

Kontrol esklusiboa
2015/09/29 C/0693/15 ‐ QUIMICAS DEL EBRO / PEROXYCHEM
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

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

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a
artikulua (merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: kimika ez-organikoaren
oinarrizko beste produktu batzuen fabrikazioa

16/06/21

C/0762/16 ‐ ESPRINET/VINZEO

2016/05/05 C/0746/16 ‐ GAMESA/CAF/NEM

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.b artikulua
(negozio-bolumena)
Eragindako sektorea: ondasun higiezinak
norberaren kontura alokatzea.
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Ebazpena
ren data

Espedientea

Eragiketa

Ebazpena

Eragiketa

Sektorea /atalasea

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a eta
BOLTON GROUP SRL (BOLTON) enpresak GRUPO CONSERVAS GARAVILLA SL (GCG) 8.1.b artikuluak Eragindako sektorea: itsas
enpresaren kontrol esklusiboa eskuratu du, kapital sozial osoa eskuratuta.
arrantza; arrainak, krustazeoak eta
moluskuak prozesatzea eta kontserbazioa;
eta arrainen, itsaskien eta bestelako
elikagaien handizkako merkataritza
ESPIGA EQUITY PARTNERS SGEIC SA (EEP) enpresak kudeatzen duen ESPIGA EQUITY
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a artikulua
FUND FCR (EEF) arrisku-kapitaleko funtsak CINTAS ADHESIVAS UBIS SA (UBIS)
(merkatu-kuota)
enpresaren % 35 eta UBISen gaineko kontrola EEPi ematen dioten beto-eskubide
Eragindako sektorea: plastikozko beste produktu
batzuk eskuratzean datza kontzentrazio ekonomikoko eragiketa.
batzuen fabrikazio-zerbitzuak

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

2015/05/14 C/0654/15 ‐ 230/ONEX/NATT

Baterako kontrola
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

NORTH AMERICAN TILLAGE TOOLS COMPANY (NATT) sozietatearen baterako
kontrola eskuratzea 2304616 ONTARIO INC. (230 ONTARIO) eta ONEX
CORPORATION (ONEX) enpresek, (espedientea: C‐0654/15
ONTARIO/ONEX/NORTH AMERICAN TILLAGE).

2015/04/29 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.

C/0626/14 ‐ IDC SALUD / POLICLINICA
2015/02/19
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 artikulua
(merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: ospitale-jarduerak
eta jarduera mediko eta odontologikoak.

2014/11/20 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.a artikulua
(merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: aluminio-ekoizpena.

2015/07/30 C/0667/15 ‐ BOLTON/GARAVILLA

2015/07/02 C/0664/15 ‐ ESPIGA/UBIS

2014/03/27 C/0560/14 ‐ SPRINGWATER / SARENET

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

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

C/0543/13 ‐ NORTH AMERICAN TILLAGE TOOLS
2014/01/09 COMPANY/CORPORACIÓN PATRICIO
ECHEVERRÍA

Kontrol esklusiboa
eskuratzea

Baimena lehen
fasean

NORTH AMERICAN TILLAGE TOOLS COMPANY enpresak CORPORACIÓN PATRICIO
ECHEVERRÍA SAren kontrol esklusiboa eskuratzean datza kontzentrazio
ekonomikoko eragiketa.

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a artikulua
(merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: nekazaritzarako eta
basogintzarako makineriaren fabrikazioa
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a artikulua
(merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: beste hari eta kable
elektroniko eta elektrikoen fabrikazioa

Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a artikulua
(merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: kable bidezko
telekomunikazioak, datuak prozesatzea,
ostatatzea eta loturiko jarduerak, eta web
atariak.
Jakinarazpen-atalasea: LDLren 8.1.a artikulua
(merkatu-kuota)
Eragindako sektorea: nekazaritzarako eta
basogintzarako erreminta eta makineriaren
fabrikazioa.
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