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                                                                                                                                  EDITORIALA

Argindarraren erreforma lardaskeria itzela da
Apirilaren 1ean estrenatu zen aldakuntzak espainiar Estatuko argindarraren merkatua korapilatzen du, erabiltzaileen artean konparaziozko hobenak eta ziurgabetasunak sortzen
ditu eta kontsumitzaileen oinarrizko eskubide batzuk urratzen ditu. Antza, tarifa erregulatua ahalik eta gehien gutxitu eta bezeroak merkatu librera bultzatu nahi ditu.

Izugarrizko lardaskeriatzat jotzen du Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolakundeak apirilaren 1ean indarrean sartu den argindar merkatuaren erreforma, zeinen premiazko izapideak
(216/2014 Errege Dekretua) kontsumitzaileen parte hartzea (Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Kontseiluaren bidez) eragotzi du haren lantzean. Sistema berriak argindarra kontratatzeko eta
ordaintzeko lau era ezarri ditu.

1. Merkatu librea, “merkaturatzailearen eta kontsumitzailearen arteko negoziaketa asketik sortutako aldebiko salneurria”, Dekretuaren terminologian.

2. Urtebeteko tarifa finkoa. Apirilaren 15rako, erreferentziazko 8 argindar konpainiek (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON, EDP, HC, Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta eta
Gaselec) haien 12 hilabeterako tarifa finkoaren eskaintzak helarazi behar dizkiote Merkatuen eta Lehiaren Batzar Nazionalari (CNMC gaztelerazko siglatan) honek bere weborrian argitara dit-
zan. Ez da “tarifa lau” bat (hala deitu diote zenbait komunikabidetan), baizik eta kilobatio ordukoaren salneurri finko bat urtebeterako, zein argindar merkatuaren benetako prezioa (ekoizpenaren
araberakoa dena eta orduoro aldatzen dena) baino altuagoa espero da. Urtebeteko egonaldia apurtzeak jasotzeke dagoen energiaren prezioaren %5eko zigorra dakar erabiltzailearentzat. Nork
kalkulatzen du hori eta nola?

3. “PVPC” kontagailu zaharrekin. Gobernuak erregulatutako tarifan (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, gazteleraz) geratu eta kontagailu zaharrak dituzten erabiltzaileek (oraindik
%70tik gora dira) fakturatze bi hilabeteetan eguneroko argindarraren batezbesteko prezioa ordainduko dute. Prezio hori ezin da aldez aurretik jakin, eta horrek kontsumitzaileek ondasun edo
zerbitzu bat erosi edo kontratatu aurretik azken prezioa ezagutzeko duten eskubidea nabarmenki urratzen du. Martxoaren 27an, hain zuzen ere, espainiar Parlamentuak Kontsumitzaileen eta
Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren erreforma bat onartu zuen, non hauxe ezartzen duen: “Beharrezkoa izango da kontsumitzaileak azken prezioa onartzea salerosketa amaitu baino
lehen, karga izkutuak ekiditeko”. 

4. “PVPC” kontagailu adimendunekin. PVPC tarifan geratu eta kontagailu adimendunak dituzten erabiltzaileek (%30ra ez dira iristen) argindarraren benetako prezioa ordainduko dute, orduo-
ro ezberdina dena. Bezero hauek ere ezingo dute aurretik kilobatio ordukoaren prezioa ezagutu, eta bi hilabetetan (61 egun) 1.464 salneurri ezberdin ordaindu beharko dituzte. Fakturaketan
okerrak egonez gero, eta horrelako prezio sorta izugarriarekin, nekez frogatu eta erreklamatu ahal izango du erabiltzaileak.

Lehen aipatu konparaziozko hobena hauxe da: PVPCko tarifa eta kontagailu zaharrak dituzten bezeroek eta kontagailu berriak dituztenek prezio ezberdina ordainduko dute zerbitzu beraren
truke. Hori ez da bidezkoa eta ez da legezkoa, are gehiago talde batean edo bestean egotea kontsumitzaileen erabakia izan ez denean, baizik eta argindar konpainiena. 2018ko abenduaren
31erako kontagailu guztiak aldatuta eduki behar dituzte eta horretan dihardute aspaldion (kalez kale, auzoz auzo, herriz herri...). Noiz hasiko da ordukako fakturaketa? Dekretuak data hori ipint-
zeke dagoela esaten du. Eta argindar konpainiek kontagailu berriak eta etengabeko fakturaketa hori egiteko beharrezkoak ere diren sare ‘inteligenteak’ oraindik prest ez daudela esan dute. Zen-
bait adituk 2015 baino lehen ezinezkoa dela diote.

Datorren urtean arrazoia kendu ala eman ahal izango diogu Industriako ministerioak egin duen aurreikuspenari: erreforma honek argindarraren prezioa merkatuko duela esan du. Gaur, Europar
Batasunean hirugarren garestiena da espainiar argindarra, “energia txirotasunean” dauden familiak (argindarra eta gasa ordaintzeko errenta osoaren %10 baino gehiago ematen dutenak) ehu-
neko 16,6ra heldu dira eta familien %9k ezin du etxean tenperatura egokia mantendu. EKAk ere iragarpen bat zabaltzen du erreforma honen inguruan: argindar konpainien aurkako erreklama-
zioak ugaritu egingo dira.
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                                        EKA/OCUV

Ikerketa Zientifikoetarako Goi Batzor-
dearen (CSIC) ikerketak aipatutako
hirietan hegalabur, bokarte eta bakai-
laoarekin egindako 300 produktuen
ADNa aztertu du. Eta haren emaitzak
hurrengoak izan dira: izoztutako zein
hegalabur freskoarekin egindako
produktuen %25a (arraindegietan,
arrain osoa ikusi gabe, zatituta salt-
zen direnak barne) ez da hegalabu-
rra. Hegalaburreko kontserbatan, iru-
zurraren portzentajea %11,3koa da.

Bokartetako erdikontserbatan
%12,2a ez da etiketak dioena. Eta
bakaiolaoan, fresko zein lehorrean,
iruzurra %6,5ean kokatuta dago.

Ikerketak ez du iruzurrik aurkitu
bakailao fresko zein lehorrarekin
egindako produktuetan.

Ikerketak (Labelfish programa

europarrean dagoena eta Vigoko
Itsaso Ikerketen Institutuan egina
dena) ez du zehazten zeintzuk diren
hegalabur, bokarta edo bakailaotzat

saltzen diren espezieak, baina bai
adierazten du kalitate gutxiagoko
arrainak saltzen ari direla. Horrela
izan da, inolako zalantzarik gabe,

Ziur hegalabur, bokarta, bakailaoa dela?
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Ikerketa Zientifikoetara-
ko Goi Batzordeak
(CSIC, gaztelerazko
sigletan), Labelfish
europar programaren
kidea dena, aurki egin-
dako ikerketa batek,
Bilbo, Madril, Vigo eta
Santiago de Composte-
lan saldutako hegala-
bur, bokarte eta bakai-
laoetan iruzur maila
handiak aurkitu ditu.

   



arrainetan emandako aintzineko iru-
zurretan. Horrek ez du esan nahi iru-
zurrezko arraina arriskutsua edo kal-
tegarria denik (alergikoak diren
pertsonen egoeretan salbu, akaso). 

Baina ez dio kontsumitzaileari
egindako iruzurra izateari uzten, “bat-
zutan nahi gabekoa eta bestetan
nahita egindakoa”, ikerketaren koor-
dinatzailearen hitzetan, Carmen
González Sotelo. “Batzutan argi
dago nahita egindako akatsak direla,
irabazia ekonomikorik ez dagoelako
(esan nahi du tartean sartu dela mer-
keagoa edo okerragoa ez den arrai-
nen bat). Baina aldaera merke bat
beste garestiago bat balitz bezala
saltzen denean, lojikoa da pentsat-
zea helburu iruzurrezkoa dagoela”.

Zergatik %25ko iruzur
hain handia hegalaburrean
Hegalaburrean aurkitutako iruzur
maila handiak, CSICeko ikerlarien
arabera, “japoniar sukaldaritzaren
zabalpenarekin” erlazio zuzena du,
“zeinek hegalabur gorriari balio
garrantzitsua ematen dion”. Hori
egun merkatuan gehien balioztatzen
den espeziea, baina beste hegalabu-
rren aldaerengandik ezberdintzeko
zaila da aleetan zein sushi bezalako
produktuetan azaltzen denean. 

Arrainaren industria
espainiarrak iruzurra ukatzen du
Hainbat komunikabideetan CSICen
ikerketaren argitarapenaren ondo-
ren, kontserben patronal espainia-

rrak, Anfaco, adierazi zuen akredita-
tuta dagoen trazabilitate eta espe-
zieen kontrol laborategi bakarra
berea dela, eta honek ez duela inola-
ko irregulartasunik aurkitu. Gauza
bera adierazi zuen Arrain eta Izoz-
tuen Xehekarien Federakundeak,
Fedepescak. Dioenez, hegalaburrak,
bakailaoak eta bokartek diruditena
dira, etiketak zuzenak dira eta ez
dago inolako iruzurrik.  

Panga legatzaren ordez
Aurreneko antzeko egoeretan iruzu-
rrezko arrainen salmentaren erantzu-
leak ez ziren hain eztabaidezinak
izan eta “uneko akatsetaz” hitz egin
zuten. Horrela gertatu zen 2012ko
udazkenean Madrilgo supermerka-
tuetan burututako ikerketa baten
emaitzak argitaratzean, zeinek euro-
par legatzatzat (preziatuena, Kantau-
riko legetzatzat ezagutzen duguna)

saltzen zen %8,6a ez zela hala ziur-
tatzen zuen, baizik eta kalitate gut-
xiagoko legatza (hegoamerikarra, txi-
letarra, legatza beltza...) edo
legatzarekin inolako zerikusirik duten
espezieak, panga edo granadero ize-
nekoak bezalakoak.

Ikerketa hark, Kazetari Ikerlarien
Nazioarteko Partzuergoaren lana,
Madrilgo Elkartearen egoitzetan ero-
sitako sorta ezberdinen 150 aleetako
ADNa aztertu zuen, zeinetan Alcam-
po, Carrefour, Eroski, El Corte Inglés
eta abarreko supermerkatuak aurkit-
zen ziren. Erantzuleek iruzurraren
sorburua “gizakion uneko akatsak”
zirela esan zuten. Ia hamar arraine-
tatik batetan? Eta kasu guztietan
kontsumitzailea kaltetzen duten akat-
sak: kalitate gutxiko arraina kalitate
handiagoko prezioan? Esperientziak
esaten digu akatsak alde batetan
bakarrik aurkitzen direnean ziurrenik
ez direla akatsak.

Ez da esperientzia bakarrik. Iker-
lari greziar eta espainiarrek
2010rean burututako ikerketa batek
Estatu espainiarrean saltzen den
legatzaren (maiz kontsumitzen
dugun arrain espezietariko bat baka-
rrik) %40a txarto etiketatuta dagoela

Euskaldunon Kontsumo Aldizkaria •                                                                                                                                           Elikadura 5

_______________________

“Aldaera merke bat beste
garestiago bat balitz bezala

saltzen denean, helburu
iruzurrezkoa dagoela

pentsatzea lojikoa da”
_______________________

_______________________

Hegalaburreko
kontserbatan iruzurra

%11,3koa da; bokartetako
erdikontserbatan %12,2koa;

bakaiolaoan %6,5koa
_______________________

_______________________

Espainiako kontserben
patronalak eta Arrain eta

Izoztuen Xehekarien
Federakundeak iruzurra

ukatzen dute 
_______________________

                      



Arrainarekin iruzurrak argitzen dituzten txostenen pilaketaren aurre-
an, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolakundeak enpresei eta
profesionalei arrainaren etiketen legezko araudiak bete ditzatela eta,
iruzurrak ekiditeko, kontsumo eta osasuneko administraritzei betet-
ze horren gaineko jagoletza indartu dezatela eskatzen die.

Zelan etiketatu behar da arraina legearen arabera? Beste hainbat toki-
ren artean, erantzuna Eusko Jaurlaritzak argitaratzen duen “Kontsumit-
zaileen eta Erabiltzaileen Gida”n dago, zeinek kontsumoaren arlo guztiak
hartzen dituen. 

Ontziratu gabeko arrainaren etiketan datu hauek agertu behar dira:
Espeziearen izen komertziala, non harrapatu den, kalibrea, freskotasuna,
harrapaketa eguna, ekoizpen modua, produktua aurkezteko modua, pre-
zioa kiloko eta bidaltzailearen datuak.

Arrain ontziratuaren etiketetan hauek dira derrigorrezko datuak:
Espeziearen izen komertziala eta zientifikoa, non harrapatu den, kalibrea,
freskotasuna, harrapaketa eguna, ekoizpen modua, produktua aurkezte-
ko modua, ontziratze data, zein egun baino lehen kontsumitu behar den,
prezioa kiloko, kantitate garbia, ordaintzeko prezioa eta bidaltzailearen
datuak.

Etiketa horien neurri zehatzak ere ezartzen ditu arautegiak: 9,5 zenti-
metroko zabalera eta 4 zentimetroko altuera.

Arrainaren gaineko araudiak bestelako betebeharrak ere ezartzen
ditu. Arraina toki inklinatu batean eta aldian-aldian berritzen den izotzare-
kin ipini behar da salmentarako. Arraina ezin da perexila, aza-hosto edo
kutsatzaile izan daitekeen inolako produkturekin batera azaldu. Etxera
helduta, beharrezkoa da arraina hoztuta edo izoztuta mantentzea, eta
arreta eduki behar da beste elikagaiekin kontaktuan ez ipintzeko. Hozkai-
luan edo izozkailuan sartu baino lehen ondo garbitu egin behar da.
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EKAk arrainaren gaineko jagoletza indartzea
eskatzen die kontsumo eta osasuneko administraritzei
_____________________________________________________________________________

egiaztatzen zuen.

Labelfish programa espezieak
egiaztatzeko sistema europar
estandarraren bila dabil
Arrainean antza ematen den iruzurra
agerian uzten ari diren ikerketen pila-
ketaren aurrean, Europar Batasunak
programa batzuk abian jarri ditu zer
dabilen txarto jakiteko eta nola
zuzendu ahal den jakiteko. Haietari-
ko bat Labelfish da, EB osoan itsas
espezieak egiaztatzeko sistema
estandar bat ezartzean saiatzen ari
dena, kontrolen  eraginkortasuna
hobetzeko eta iruzurrari aurre egite-
ko. Programa honen barruan, Portu-
galen, Frantzian, Erresuma Batuan,
Irlandan eta Alemanian espainiarra
bezalako ikerketak burutzen ari dira.
Momentuz ikerketa espainiarraren
datuak bakarrik argitaratu dira, baina
dagoeneko aurreratu egin da Erresu-
ma Batuan eta Irlandan ere iruzurra
%2 eta 18aren artean egon daitekee-
la. Helburua Europar Batasuneko
herrialde guztietan sistematizatutako
protokolo amankomuna ezartzea da,
huts egiten duena legedia ez delako,
oso argia dena, baizik eta kontrola,
hain zuzen ere, jagoletza.
_______________________

Labelfish programa
Espainian, Portugalen,

Frantzian, Erresuma
Batuan, Irlandan eta

Alemanian garatzen ari da  
_______________________

           



Iruzur arrisku handiagoa duten 10
elikagaietatik arraina da bigarrena
Pasaden urtean zaldikiarekin gertatutako iskanbilaren harira (beste espezie
batzuetako haragikietan zaldien arrastoak aurkitu ziren) Europako elikagaie-
tarako agintariek, Europako Legebiltzarraren aurrean, txosten bat aurkeztu
zuten non iruzur kasu gehienak azaltzen dituzten 10 elikagaiak azaltzen diren.  

Zerrenda burua  oliba olioa da, eta bigarrena arraina, zeinek urte gutxitan iruzur maila handiak, eta
produktuari buruz gezurrak esaten dituzten etiketatuak egiaztatzen dituzten ikerketa batzuk batzen
dituen. Zerrendaren beste produktuak dira, ordenean, ekologikoak bezala etiketatuta daudenak,
esnea, zerealak, eztia, kafea eta tea, espezieak, ardoa eta fruta zukuak.

Aipatutako txostenaren arabera, iruzur arriskua gero eta handiagoa da ekoizpen eta banatze katea
ahalik eta luzeagoa denean (itsaso, landa edo baserritik azken salmenta punturaino, kontsumitzailea-
ren mahaiaraino), elikagai kate horretan lan egiten duten bitartekarien zenbakia gero eta handiagoa
denean eta kalitate, produktu edo espezieen trukeak ematen digun balizko etekin ekonomikoa ahalik
eta handiagoa denean.

Europar Legebiltzarrari aurkeztutako txostenak arazo honi aurre egiteko proposamenak eta estrate-
giak batzen ditu. Adibidez, Europar Batasuneko 25 estatuentzat elikagai iruzur amankomuneko defini-
zioa ezartzeko beharra, zeinek momentuz gai honetan bakoitza bere aldetik doan.

Iruzurra kontsumitzaileari eta arriskua itsas jasangarritasunarentzat
Arrainaren inguruan zehazki, aipatzen ari garen txostenak azpimarratzen du etiketak okerrak, edo
manipulatutako etiketak, kontsumitzailearentzat iruzurra suposatzeaz gain, arrisku bat direla itsasoa-
ren bizitzaren jasangarritasunarentzat, zerbait espezieen gehiustiapena  erraztu eta indartu dezakete-
lako, bereziki merkatuetan garestiagoak diren beste batzuen trazak hartzen dituztenenak.

Kontsumitzaileen elkarteek ez diogu eskatzeari etsiko, bai osasun, elikagai, zein politikaren aginta-
riei, elikagaiekin ematen diren iruzurrak amaitzeko kontrolak areagotu eta hobetu ditzatela, bai kontsu-
mitzaileen poltsikoetan bai haren osasunean eragin zuzena izan dezaketelako, etiketan azaltzen diren
eta antza kontsumitzen diren balizko osagaiak  benetan osagai horiek izan ez daitezkeelako. 

Aldi berean, EKA/OCUVek produktu hurbileko kontsumoaren aldeko apustu egiten du, ekoizle-kont-
sumitzaile kate ahalik eta motzagoarekin, sasoiko elikagaiekin eta, posible denean, ekologikoak.
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1 LEHEN MITOA
Laborantza transgenikoek gosea
desagertaraziko dute mundutik

Hauxe izan daiteke argudio gogoko-
ena teknologia hau bultzatzen dute-
nen artean. Eskenatoki guztietan
errepikatzen dute: “Ezin dugu elikatu
gero eta pertsona gehiago duen
mundu bat transgenikoen erabilera
barik”. Baina badira hiru datu gauzak
bere lekuan uzten dituztenak:

-FAOren datuek argi azaltzen
dute, urtez urte, mundu mailan mun-
dua elikatzeko behar adina baino eli-
kagai gehiago ekoizten direla. Gosea
ez da ekoizpen kontua soilik, lurra
eta elikagaiak ekoizteko beharrezko-
ak diren beste baliabide batzuk izate-

ko kontua da. Gosea, azken finean,
pobreziaren eta bazterketaren ondo-
rioa da.

-Merkatal mailan ekoizten diren
laborantza transgenikoak ez daude
pentsatuta Hegoaldeko herrialdeetan
aurkitzen den gosea borrokatzeko.
Ez gara pertsonen elikadurarako
zuzendutako zerealetaz ari, baizik
eta gaur munduan transgenikoekin
landatutako ia eremu osoa lau  labo-
rantzetara mugatzen da: soja, artoa,

koltza eta kotoia. Lehenengo hiruak
ia euren osotasunean abereen pent-
suen ekoizpenera zuzentzen dira
Estatu Batuetan eta Europan; kotxe-
entzako erregaiak eta olio industria-
letara; eta azkena arropa ekoizteko
erabiltzen da.

-Berriz, bai badagoela (eta oso
mingarria) korrelazio zuzena labo-
rantza transgeniko eta landa ere-
muan emandako gosearen goraka-
daren artean. Brasil eta Argentina
bezalako herrialdeetan arto eta soja
transgenikoaren landaketa itzelek
(han basamortu berdeak esaten
diete) pertsonak euren lurretatik kan-
poratzen dituzte eta kentzen diete
(lapurtzen diete) euren bizimodua.
Eta, jakina denez, ondorioa gosea,

20 urtez mundua elikatzen
edo ziria sartzen?
“Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas” aldizkariaren 13.ean argitaratutako artikulua

Mitoek diraute eta gezurrak haziz dihoaz, industriak ondo baino hobeto elikatuta, laborantza trans-
genikoen balizko onurei buruz. Amarru hauek bost multzotan sailkatu daitezke: mundua elikatuko
dutela, gehiago ekoizten dutela, agrokimikoekin bukatuko dutela, beste landekiko elkarbizitza ona
dela eta erabat seguruak direla ingurugiro eta osasunerako. Amarrua agerian uztea erraza da:
bakarrik bota behar diogu begirada bat, kartsurik gabekoa eta objetiboa, industria beraren datue-
kin, landa eremuetan benetan gertatzen denari. Ondorioa, transgenikoen merkatal laborantzaren
hogei urteren geroztik, argia da: ez da betetzen ari agintzarietariko bakar bat ere ez, ondo begiratu-
ta kontrakoa. Ikus ditzagun bost puntuak banan banan.
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premia eta pozoinketak dira landa
eramuetako jende askorentzat.
Laborantza transgenikoek elikagaiak
ekoizteko erabilgarriak izan litzake-
ten landa eremu ugalkorren milioika
hektareak okupatzen dituzte!

OMGren merkatal laborantzaren
lehen urtean munduan 800 milio
pertsona inguru pairatu zituzten
gosearen eraginak; orain, OMGrekin
landatutako milioka hektareekin,
kopurua 1.000 miloi baino gehiagora
igo da. Zergatik?

2 BIGARREN MITOA
Laborantza transgenikoek
gehiago ekoizten dute

Hau mito bat baino berriro gezurra
da. Genetikoki hitz eginez, laborant-
za baten ekoizpena  konplexuegia da
hain erraz manipulatzeko, izaki kon-
plexuak dira, ez gara Lego atalekin
jolasten ari. Badira faktore genetiko
anitz, baita beste gai batzuk gehiago
ere. Eta “dena geneetan aurkituko
balitz” egia izango balitz, zientifikoek
ez dute inoiz lortu aldi berean bi edo
hiru gene baino gehiago aldatu eta
ibiltzen esartzerik. Ekoizpenaren
genea ez da existitzen!

Hau erraz azaltzen da denbora
gehienez transgenikoak landatzen
egon den herrialdearen datuekin:
Estatu Batuak. Honen inguruko iker-
keta zabalena eta zehatzena Union
of Concerned Scientistek eraman
zuen aurrera, zeinek herrialde horre-
tako landa transgenikoen azken 20

urteetako historiala ikertu zuen. Bere
ondorioak azaltzen du soja eta arto
transgenikoek, belar-hiltzaile maila
altuak jasateko eraldatuak, ez dituz-
tela landa eta hitzarmenezko bideak
baino ekoizpen maila altuagoak. Era
berean kalkulatzen dute azken 20
urteetan arto uztek izan duten ekoiz-
pen gorakadatik %86k bide eta hit-
zarmeneko praktiketan dutela euren
oinarria. Beste ikerketa batzuk trans-
genikoen ekoizpena gaur egun hit-
zarmeneko laborantzetan baino
baxuagoa dela azaltzen dute.

Ez dugu errealitatea begibistatik
galdu behar, beherago ikusiko dugu-
nez transgenikoekin lan egiten duten
enpresek bi berriztasun bakarrik era-
man dituzte euren laborategietatik
landara ikertzen dabiltzaten hogei
urteetan, eta bi horietatik bakar batek
ere ez du zerikusirik ekoizpenarekin. 

3 HIRUGARREN MITOA
Laborantza transgenikoek
agrokimikoak deuseztuko dituzte

Guztiz kontrakoa. Egiaztapen hau
askotan “Bt” izeneko genearen adibi-
dearekin eskutik dator, zenbait zizare
hiltzen duen pozoia ekoizten duen
Bacillus thurigiensis bakteriatik atera-
takoa. Artoa eta kotoia bezalako
laborantzetan sartuta, landare hauek
aipatutako pozoia ekoizten dute,
fumigatzeko beharra ekidinez, zio-
ten. Funtsean landarea eguneko 24
orduetan zehar bere burua fumigatu-
ko balu bezala da. Baina arazoak

berehala agertu ziren eta hainbeste-
ko pozoiekin monolaborantza haue-
tan, zizareak erresistentziak garat-
zen ari dira oso azkar. Gainera, lehen
existitzen ez ziren mota guztietako
“bigarren mailako izurriak” azaltzen
dira eta zeinei produktu kimiko gehia-
gorekin erantzuten dieten. Azken
finean, agrotoxikoen erabilera ez da
desagertzen.

Transgenikoen korporazioek eka-
rri diguten beste “berriztasuna” kalte-
rik jaso gabe belar-hiltzaile maila
altuak erabiliz fumigatzea ahalbidet-
zen duen gene bat dakartzaten lan-

dareak dira, zenbait kimiko jasaten
dutelako. Honek, adibidez, urtez urte
leku berean airetik hegazkinak erabi-
liz maila handian landaketak fumigat-
zea ahalbidetzen du, eta honek
mundu mailan sojaren laborantza
ikaragarri hedatzea ahalbidetu du.

Argentinan duela hogeita hamar
urte sojarik ia ez zen, eta orain bere
nekazal eremuen erdia baino gehia-
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go okupatzen du sojaren landaketek.
Eta 1995ean glifosato izeneko belar-
hiltzailearen 8 milioi litro erabiltzen
baziren, orain soja transgenikoaren
ekoizpena mantentzeko kopuru
honek 200 milio litroak gailentzen
ditu. Belar-hiltzaileen erabilera
hogeiz biderkatu da. 

Estatu Batuetan gauza bera ger-
tatzen da: belar-hiltzaileak jasaten
dituzten transgenikoek glifosatoaren
eta beste belar-hiltzaileen erabilera
masiboari ateak ireki diote. 2011an
herrialde horretan hazi hauekin
euren lurrak landatu zituzten nekaza-
riek belar-hiltzaileen kopuruan hitzar-

meneko laborantzetan landatu zituz-
tenak baino %24 gehiago erabili
zituzten. Arrazoia: belar txarrek kimi-
koen aurkako erresistentzia garatze-
ari ekin zioten. Euren iraultza izene-
koak, irtenbideak baino, arazoak
dakartza.

4 LAUGARREN MITOA
Hautatzeko eskubidea dago,
transgenikoak beste laboreekin
era baketsuan bizi baitira

Transgenikoak bultzatzen dutenen
beste argudio bat erabakitzeko esku-
bidea da: nekazari bakoitzak, berez,

transgenikoak erabiltzea edo ez era-
baki dezala; ez dago inolako inposa-
ketarik. Baina argudio honek biolo-
giaren oinarrizko lege bat albora
uzten du: berezitasun bereko landak
elkarren artean ugaltzen dira, eta
laborantza transgenikoetan era artifi-
zialean sartutako geneak betiko
laborantzetan azaltzen dira.

Kanadan, koltza transgenikoren
landaketa masiboak genetikoki ez
kutsatutako koltza ez existitzeko
muturrera zuzendu gaitu eta, jakina
denez, koltza ekologikoaren landake-
taren gorako negozioa bertan behera
utzi zuen. Artoan, bere anaiekin erraz

ugaltzen den beste landa mota, mun-
duan zehar badira kutsadura geneti-
koaren kasu asko.

Hazi transgenikoen sarrera bere-
ziki kezkagarria da bertoko berezita-
sunetaz ari garenean. Mexiko artoa-
ren eta aniztasunaren sorburua da,
eta aspalditik indigenen nekazal
elkarteak nola euren arto berezitasu-
nak ezaugarri arraroak azaltzen ari
diren ikusten ari dira. Ikerketa batzuk
zergatiek Estatu Batuetako arto
transgenikoaren kutsaketarekin lotu-
ra dutela baieztatzen dute.

Mexikoko gobernuak proposatzen
duen bezala, nazioarteko enpresei

baimentzen bazaie arto transgeniko-
ko 2,4 milioi hektarea landatzea, ez
gara herri hauen elikagai subiranota-
sunaren aurkako atentatu baten
aurrean aurkituko, baizik eta mundu
osoko pertsonak elikatzen duen
laborantza baten bioaniztasuna arris-
katzen egongo garela.

Eta Aragoin, Estatu espainiarrean,
2005etik nekazal erakundeak eta
elkarte ekologistak salatzen ari dira
ale ekologikoaren %40n baino gehia-
gon arrasto transgenikoak aurkitzen
direla, eta honek haren salmenta eki-
diten du elikagai ekologiko bezala
edo genetikoki eraldatutako organis-
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moetik libre bezala. Baina askatasun
argudio honen alderik latzena azalt-
zen da: nola nazioarteko korpora-
zioek nekazariak inoiz erein ditzuten
haziengatik ordaintzera behartzen

dituztenean ikusten denean.
Estatu Batuetan Monsanto kon-

painiak ehunka eta ehunka nekazari
eraman ditu epaitegietara jabego
intelektualaren eskubideak urratu
izateko salaketarenpean. Monsanto-
ko detektibeak, frakeko kobratzaileak
bezala, Estatu Batuetako landetatik
dabiltza “euren” genen bila, lehen
erositako aleak ugaldu dituzten
nekazarien bila, edo, askotan, hurbi-
leko  laborantza transgenikoek kut-
satutako landen bila. Estrategia
honekin, konpainiak, milioika dolar
kobratzeaz gain, nekazariak beldurt-
zea lortzen du, men egiten dutenak
eta Monsantoren haziak erosten
dituztenak “arriskurik” ez izateko.
Hau da, nekazari bakoitzak aukera
dezala... enpresei interesatzen zaie-
na!

5 BOSTGARREN MITOA
Transgenikoak osasunerako eta
ingurugirorako segururak dira

Laborantza transgenikoen “osasun”
segurtasuna, behintzat, kolokan jarri
behar da. Egin diezaiogun geure
buruari galdera bat, nekazaritza
industrialeko sare honetan non trans-
genikoen enpresek elikagaien osasu-
nerako bulegoak kontrolpean man-
tentzen dituzten eta euren arau
propioak ezartzen dituzten, gure osa-
suna eskaini behar al diegu, horrela,
besterik gabe? Elikagaien subirano-
tasunak, inolako zalantzarik gabe,
populazioak jaten duenaren kontrola

izatean datza.
Une hauetan gure platerak euren

ADN-a eraldatu zuten eta belar-hilt-
zaile maila altuak dituzten elikagaie-
kin ontzen dira, eta badirudi ez deza-
kegula ezer egin edo esan. Kezka
berretu egiten da oso serioak diren
egiaztapen batzuekin genetikoki eral-
datutako organismoen eta haiekin
lotura duten belar-hiltzaileen erabile-
ran. Hauetariko laburpena hurrengoa
izango litzateke: 

-Ingurugiroko Medikuntzaren Aka-
demia Amerikarrak (AAEM) adierazi
zuen “genetikoki eraldatutako elika-
gaiak arazoa larria izan daitezke osa-
sunerako”. Ikerketa batzuk aipatuz
ebatzi zuen “badago ustekabeko
asoziazioa baino gehiago genetikoki
eraldatutako elikagaien eta osasuna-
rengan aurkitutako ondorio txarren
artean” eta “toxikologian, alergietan,
inmunologian, ugalketaren osasune-

Transgenikoak, aurrera ez doan zientzia
Transgenikoak oso enpresa gutxiren eskuetan aurkitzen dira, ezagunena
Monsanto, zeinek Dupont, Syngenta, BASF, Bayer eta Dowekin ikerketa eta
patente transgeniko gehienak menperatzen dituzten, hazien mundu maila-
ko merkatuaren %60ra eskuratzen duten eta agrokimikoen mundu mailako
merkatuaren %76 kontrolpena duten.

Aipatutako enpresen “zientziak” bi erabilera bakarrik lortu ditu. Alde bate-
tik, belar-hiltzaileak jasaten dituzten laborantza izenekoak, eta bestetik, Bt
genea daramatzenak, intsektuen aurkako boterea eskaintzen dietena.

Joan den 2012an, munduan transgenikoekin merkatal helburuekin lan-
datutako inguruneen %59 glifosato belar-hiltzailearen aurrean erresistent-
zia edo tolerantzia azaltzen zuten laborantzak izan ziren (Monsantok berak
aitzinean patentatutako belar-hiltzailea), %26a Bt gena duten belar-hiltzaile
izeneko laborantzak dira eta %15k bi ezaugarriak zituzten.

20 urte baino gehiago ikertzen egon ondoren eta milioika euro inbert-
sioetan xahutu ondoren, “iraultza bioteknologikoaz” hitz egin behar da
berriztasun batzuengatik? Gaur egun transgenikoek dituzten benetako era-
bilerek industriaren benetako interesak zeintzuk diren azaltzen dituzte, osa-
sun eta ekosistemetarako arrisku bihurtzen direnak eta menpekotasun
nekazarientzat.
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Gehiago jakiteko. Asko dira aipatutako gaietan elikagai transgeniko eta
laborantzen eragin negatiboen frogak batzen dituzten ikerketak. Esteka hone-
tan 300 artikulu zientifiko batzen dira, informazio guzti honen adierazgarri:
http://indiagminfo.org/wp-
content/uploads/2013/03/Scientific_Papers_Compiled_
March_2013_coalition-for-a-gm-free-india.pdf

Beste informazio iturri batzuk. www.grain.org /
www.etcgroup.org/es/issues/seeds-genetic-diversity

1. Hemen azaltzen ditugun datu gehienak ISAAAaren azken txostenatik hartu-
takoak dira, laborantza transgenikoen egoera orokorra / GM: 2012. Haren hit-
zetan, ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech
Applications) “irabazi asmorik gabeko nazioarteko erakundea da, zeinek inte-
resatutako aldeekin nekazal bioteknologikoaren onurak partekatzen dituen”.
Bere eginkizuna mundua transgenikoak onak direla konbentzitzea da.
www.isaaa.org

an, osasun metabolikoan, osasun
psikologikoan eta genetikaren arloe-
tan arrisku larriak badira”.

-Seralini doktoreak egindako
azken ikerketek (aldizkari honetan
bertan azalduak) arratoiak glifosatoa
jasaten zuen arto transgenikoarekin
bi urtez elikatu ondoren, eragin kalte-
garriez gain, hiltze maila altuagoak
eta azkarragoak azaltzen dituzte. 

-Leipzigko (Alemania) Unibertsita-
tearen ikerketa berri batek hiriko jen-
dearen txisa frogetan glifosato
(Rounduparen osagai nagusia) maila
altuak aurkitu zituen. Analisiek adie-
razi zuten guztien glifosato mailak ur
edangarriak izan behar dituena baino
altuagoak zirela, bost eta hogei aldi-
ren artean.

-Andrés Carrascok, Enbrioilogia
Molekularreko Laborategiko katedra-
duna, CONICET-UBA, Medikuntza

Fakultatea, Buenos Aireseko Uni-
bertsitatea, Argentina, bere ikerketen
emaitzak ezagutarazi zituen, zeinen
arabera glifosato duten belar-hiltzai-
leek igel eta txiten enbrioietan mal-
formazioak eragiten dituzte. Malfor-
mazioak belar-hiltzaile horien
ondorioak pairatu dituzten gizakien
antzerakoak ziren. Azkenik, ez da
inor euren gaiztakeria ikus ez deza-
keenik, glifosatoak kaltetutako giza-
kien hiltze, aborto eta gaisotasunen
testigantza zuzenak ditugunean,
azken Nobel sari alternatiboak, Sofia
Gaticak, azaltzen duen bezala.

Anitz dira gure begien aurrean
agertzen diren frogak, asko testigant-
za zuzenak eta adierazgarriak arlo
independienteen zalantzak. Guzti
hau norabide batetara zuzentzen da:
osasuna gurea da eta nekazaritza
nekazariena da.

Gertaera gutxi azaltzen dute
hobeto mundu honetako miseriak
transgenikoek laguntzen dituzte-
nak baino. Kontua da bizio guz-
tiak batzen direla hazi horietariko
bakoitzean: boteretsuen inposa-
ketak, Iparraldearen nagusitasu-
naren berrespena Hegoaldearen-
gan, kontsumitzen dugunaren
hondatzea eta, guzti horren gai-
netik, gutxien dutenen kasuan
subiranotasun galera eta atzera
egiteko erabateko zailtasuna.

Carlos Taibo, idazlea

Transgenikoak badira, alde bate-
tik, erosotasunaren azken era-
soa, sofistikatuena eta arriskut-
suena,  eta bestetik, bizitasunetik
aintzineko jakintasunaren presa.
Era berean, suposatzen dute
bizitzaren historiak, osoak, eta
landa kulturak, osoak, gizakioi,
guztioi egin digun legatu baten
oinarrizko zati baten pribatiza-
zioa. Naturaren sortze geldoa
berdintzea saiatzen duen neka-
zaritza praktikan jartzen dugunok
elikagaiak baino gehiago lortzen
ditugu. Haiekin sortzen da eta
mantentzen da edo hazten du
aireen gardentasuna, uren garbi-
tasuna, lurraren emankortasuna
eta txiroekiko elkartasuna, hau
da, posible den etorkizun onena
uztatzen dugu.

Joaquín Araújo, naturalista
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Sare sozialetan
eskubideak (eta beharrak)

                                  CECU

Interneten azaltzen diren sare sozialak
weborrien bitartez harremanak dituzten
instituzio, enpresa, talde eta pertsonen
elkarrekintza sozialerako plataformak
bezala zehaztu ditzakegu. Interes
amankomunak, lan eremuak edo pert-
sona berberak ezagutzen dituzten talde
hauek, mundu mailan, etxe gehienetan
ezarrita daude. Pertsonen arteko harre-
manak mantentzea ahalbidetzen dute,
eritziak, gustuak, artxiboak eta harre-
man sozialetan azal daitekeen edozein
alderdirik partekatzea. Hauek bide
aproposa bihurtzen dute erabiltzaileek
elkarren artean hitz egin dezaten,
harremanak sor ditzaten eta enpresa
zein marketara harremanak zabal ditza-
ten elkarrizketa argia eta zuzenarekin.
Baina behar bezala erabiltzen ez badira
sare sozialek arriskuak dakartzate.
Horregatik garrantzitsua da erabiltzai-
leek sare sozialak nola erabili behar
diren eta euren eskubideak nola babes-
tu behar diren jakitea. Sare sozial bate-
tara sartzen garenean jakin behar dugu
datuen lanketa Estatu espainiarrean
edo Estatu ezberdin batetan egingo
den, Estatu batetik bestera norbanako-
en datuen arauketan eta agintarien
eskumenetan ezberdintasunak daude-
lako. Hala ere, sare sozialak espainiar
Estatuan zerbitzu zuzena eskaintzen
badu (weborria gaztelaniaz, .es domei-
nua eta abar) araudi espainiarra eta
europarraren bitartez kudeatuko da.
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Sartze eskubidea
Zure inguruan fitxategiaren titularrak batu
dituen datu pertsonalak kontsultatzeko eskubi-
dea da. Zure eskubideak erabiltzeko fitxate-
giaren erantzulearengana zuzendu behar
zara, zure eskubideak erabiltzeko eskariaren
bidalketa eta bilketa bermatzea egiaztatzen
duen edozein bide erabilita, NANaren kopia
atxikiz eta kontsultatu beharreko fitxategia/k
adieraziz. Eskariari, eskaria jaso zenetik hila-
bete bateren buruan, eman behar zaio erant-
zuna. Denbora epe hau igaro ondoren ez
bazaio behar bezalako kasurik egin, Agentzia-
rengana zuzen zaitezke bidalitako eskariaren
eta jasotako erantzunaren (existitzen bada)
kopiarekin, izendatutako bulegora joan daite-
zen eskubide hori erabiltzeko helburuarekin.

Zuzenketa eskubidea
Fitxategi batetan zure datuak era okerrean
azaltzen badira eta okerra zuzendu nahi badu-
zu, zuzenketa idazkia helarazi behar diozu
aipatutako fitxategiaren erantzuleari, bidalpe-
na eta eskariaren bilketa frogatzea ahalbidet-
zen duen edozein bide erabil iz, eta zure
NANaren kopia atxikita. Hamar egunen
buruan ez baduzu erantzunik jaso edo hau

egokia ez bada, Datuen Babeserako Agentzia
Espainiarraren aurrean helegitea aurkez deza-
kezu, fitxategiaren titularraren aurrean datuen
zuzenketa eskatu izateko egiaztagiria atxikiz.

Ezeztatze eskubidea
Eskubide hori erabiltzea eta zuzenketa eskubi-
deak antzekoak dira. Zure datuak fitxategi
batetan aurkitzen badira eta hauek desager
daitezela nahi baduzu, ezeztatze idazki bat
zuzendu behar diozu erakundearen fitxategia-
ren erantzuleari, eskariaren bidalpena eta bil-
keta egiaztatzea ahalbidetzen duten edozein
biderik erabilita, zure NANaren kopia atxikiz.
Hamar eguneko epean erantzunik jaso ez
baduzu, edo bai baina ez egokia edo behar

bezalakoa, Datuen Babeserako Agentzia
Espainiarrarengana jo dezakezu erreklamat-
zeko, fitxategiaren erantzuleari datuen kantze-
lazioa eskatu diozula frogatzen duen agiria
edo dokumentauak bidaliz.

Aurkaritza eskubidea
Norbanakoen datuen jabeak bere datuak
dituen fitxategiaren erantzulearengana jotzeko
eta datuak erabiltzeari uzteko eskatzeko
onartzen zaion eskubidea da. Aurkaritza esku-
bidea oso egoera zehatzetan soilik erabil dai-
teke: zure baimenik gabe zure norbanakoen
datuak erabiltzen ari direnean; zure datuak
merkatal helburu edo publizitate-helburuekin
erabiliak izaten ari direnean; eta tratamendua-

ren helburua datuen titularrari aipamen egiten
dion erabakia hartzea denean, eta hauen era-
bilera automatizatuarenpean hartua denean.

Intimitate-eskubidea
Intimitatea izateko eskubidearen helburua
pertsonaren alderik intimoena babestea da.
Askatasun pribatuaren eremu bat da, zeinek
pertsona baten datuak, komunikazioak, elka-
rrizketak, ekintzak eta abar batzen dituen, bai
bere gizabanakoaren bizitzan zein senitarte-
koan. Ezin du inork beste pertsona baten infor-
mazio intimoa hedatu bere baimenik gabe.
Sare sozialetan, pertsona baten bizitzan mutu-
rra sartzea pertsona horren bizitza pribatuaren
argazki edo bideo batzuen hedapenagatik edo
berak partekatu nahi ez dituen alderdi intimoak
ezagutarazten dituzten iruzkinengatik eman
daiteke.

Jabego intelektualerako eskubidea 
Pertsona batek argazkiren bat ateratzen due-
nean, bideoren bat edo lanaren bat sortzen
duenean eta sare sozial batetan argitaratzen
badu, jabego intelektualarenpean babestutako
lan pertsonala sortzen ari da. Horrek esan
nahi du ezin duela inork lan horren jabe egin,

ARCO eskubideak
Datuen babeserako (15/1999 Lege Organikoa) arloan araudiak onartutako eskubi-
deak dira. ARCO (gazteleraz Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
datos personales) norbanakoen datuen Sartze, Zuzenketa, Ezeztatze eta Oposi-
zioa esan nahi du. Norbanakoen eskubideak izanaz, titularrak besterik ez erabil
ditzake fitxategi bakoitzaren erantzule/titularraren aurrean.
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ezta bera erabili ere, ez bada egilearen eraba-
teko onarpena existitzen. Baina lan baten
inguruko erabilera eta ustiapen eskubideak
beste pertsona fisiko eta juridikoei eman ahal
zaizkie. Bere erabiltzaileen eskura sare sozial
bakoitzak izan behar dituen erabilera baldint-
zetan aurkituko dira zein egoeratan burutzen
den eskubide lagapena plataformaren mese-
derako. Beste pertsona baten lana partekat-
zen dugunean ziur egon behar gara pertsona
horrek bere artxiboak partekatzea nahi dituela
eta partekatzeko nahi dituen baldintzak, bere
lanen inguruan erabil dezakeen jabego inte-
lektualeko eskubidea duelako. Pertsona
horrek bere norbanakoen profilean argitaratu
izanak ez du esan nahi sare sozialaren beste
erabiltzaile guztiek bere hedapenekin jarrait-
zeko eskubidea dutenik. 

Norberak bere irudia
izateko eskubidea
Pertsonek bere irudi propioa hartu, erreprodu-
zitu eta zabaltzeko eskubidea dute. Era bere-
an, beste pertsonek, euren baimenik gabe eta
egoera bakar batzuk salbu, irudi horiek hartu,
erreproduzitu eta erabil ditzaten galaraztekoa
eskubidea dute. Norberak bere irudiaren jabe
izatearen eskubidea ez da bakarrik argazkie-
tara mugatzen, baita bideo eta ahotsera ere.
Ez da posible norberak bere irudia izateko
eskubideari uko egitea, baina bai dela posible
zenbait esparruetan lagatzea eta muga zehatz
batzuekin. Sare sozial batetan izena eman
baino lehen, arretaz irakurri behar ditugu era-
bilera baldintzak eta haren pribatutasun politi-
ka, non azaltzen garen argazki eta bideoek
izango duten tratamenduaren berri emango
zaigun (adibidez, merkatal helburuak dituzten
irudien lagapenak) eta zeintzuk izan daitezke-

en gu babesteko ekintzak. Gu eskubide horren
jabe garen bezala era berean dira beste era-
biltzaile guztiak. Honek esan nahi du gurekin
bideo eta argazkietan azaltzen diren pertso-
nen irudia errespetatu behar dugula eta euren
adostasuna eskatu irudi horiek hedatu edo
argitaratu baino lehen, bereziki Internet edo
sare sozialen bitartez egiten bada. 

Ahazte eskubidea
Internetetik nabigatzen dugun bitartean arras-
to digital bat uzten dugu bisitatu ditugun orrien,
ikusten ditugun bideoen edo kontaktatu ditu-
gun pertsonen inguruan. Datu horien ikerketa
baten arabera sare sozialeko gure profilean
uzten duguna baino askoz informazio gehiago
lor daiteke guri buruz. Publikoak datu hauek
eskuratzeko gaitasuna duenean, urtetan zehar
geratzen dira erregistratuta Interneteko bilat-
zaileetan, beraz edozein pertsona aurkitu ahal
izango gaitu bilaketa arretatsua burutzen
badu.

Europako Batzordea araudi berri baten
inguruan lan egiten ari da zeinek bere erabilt-
zaile edo bezeroen datuak biltzen dituzten
sare sozialak eta enpresak,  datu horiek bere-
hala eta guztiz ezabatzera behartuko dituen,
bere titularrak hala eskatzen badu. Bilatzaile-
en inguruan, Europar Batasuneko mJustizia
Epaimahaiak abenduan Interneten ahazte
eskubidearen irismenaren inguruan bere
ebazpena zabal dezalaren zain, Epaimahai
bereko abokatu orokorraren ebazpen ez lotes-
leak, Googlek ez duela erabiltzaile baten
eskaerapean edukinak ezabatzeko betebeha-
rrik uste du. Abokatutzak uste du adierazpen
askatasuneko eskubidea eta informazioa
jasotzeko eskubidea, kaltetuak izango lirate-
kela bilatzaileak informazioa kenduko balu.
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NOLA ERREKLAMATU
Sare sozial batetan edozein arazo mota dugunean,
gure eskubideen urraketa eragin dezaketen egoera
ezberdinak ezberdintzen jakin dezagula garrantzit-
sua da, horrela dagokionari erreklamatu ahal izate-
ko. Gertaerak beste erabiltzaile baten erruagatik
ematen badira, adibidez guk sortutako materiala,
eta zeinen jabego intelektuala guk dugun erabil dit-
zatela, edo gu azaltzen garen bideo edo irudiak era-
bil ditzatela guri baimena eskatu barik, orduan has-
teko erabiltzaile horrengana zuzendu behar gara
eta bere jarrera bertan behera utz dezala eskatu
behar diogu.

Eskaeraren ondoren balizko eskubideen urrake-
tak bere horretan badirau, gertaera hau sare sozia-
laren kudeatzailea jakinarenpean ezarriz salatu
behar dugu. Horretarako plataforma bakoitzak edu-
kiak kentzeko salaketa edo eskaera tresna propioak
ditu, beraz hauek erabili behar dituzu eurek aditzera
ematen dituzten bideen bitartez. Sare sozialak
euren datuen babeserako fitxategien erantzuleak
dira, beraz berari ematen dizkiogun datuak legeak
adostutako datuen tratamenduren bat jarraitu
beharko dituzte. Fitxategiaren sare/titularreko kude-
atzailearen aurrean zure ARCO eskubideak erabili
ondoren, zure eskaerak ez badu behar bezalako
tratamendurik jaso, Datuen Babeserako Agentzia
Espainiarrarengana zuzendu zaitezke salaketa edo
erreklamazioa aurkezteko.

Uste baduzu gertaeraren bat deliturik izan dela,
jar zaitez harremanetan Estatuko Segurtasun Inda-
rretako aditu taldeekin, adibidez, Guardia Zibilaren
Delitu Telematikoen taldearekin edo Polizia Nazio-
nalaren Ikerketa Teknologikoko Brigadarekin.

NORMATIVA

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

- Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo,  por
el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de
Protección de Datos.

- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.

JURISPRUDENCIA

Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 1, de 27 de
febrero de 2012. La Audiencia Nacional entra
a conocer sobre la política de privacidad de la
empresa Google. El proceso comienza cuan-
do un consumidor, al teclear su nombre en
Google, encuentra una noticia sobre él que
publicada en un periódico en 2009. Conside-
rando que esa noticia carece ya de relevancia
decidió ejercitar su derecho de cancelación de
datos personales. 

A este intento le siguió todo un largo proce-
so burocrático que terminó en la Audiencia
Nacional, declarando ésta que ante el desco-
nocimiento de cómo debía interpretarse
correctamente la Directiva 95/46/CE y, consi-
guientemente la normativa española de pro-
tección de datos, planteó al Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas una
cuestión prejudicial de interpretación.

Este proceso aun no ha concluido, pero
demuestra las complicaciones con que los
usuarios de Internet pueden encontrarse
cuando quieren proteger su intimidad.
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Zer dira ARCO eskubideak?
Kontsumitzaile guztiek euren norbanakoen
datuen Sartze, Zuzenketa, Ezeztatze eta Aur-
karitza eskubideak dira. Haietarikoren bat era-
biltzeko fitxategiaren titularrera (sare soziala)
zuzendu behar zara.

Nola aldarrikatu ahal ditut
nire ARCO eskubideak?
Lehendabizi fitxategiaren titularrarengana
zuzendu behar zara. Ezin baduzu zure ARCO
eskubideak erabili bere aurrean, bidali errekla-
mazioren bat Datuen Babeserako Agentzia
Espainiarrera. Izenpe ezaguneko agiri elektro-
nikoren bat baduzu, zure erreklamazioa aur-
kez dezakezu egoitza elektronikoan. Horrela
ez bada, erreklamazio edo salaketa eredua
jaitsi dezakezu (www.agdp.es) eta posta
arruntez aurkeztu.

Zein da adin minimoa
sare sozial batetan sartzeko?
Ez dira adin minimoak existitzen sare soziale-
tan izena emateko. Hala ere, sare hauek
kudeatzen dituzten enpresek muga 14 urtetan
ezarri dute. Egoera hauetarako, Espainiako
legediak behartzen du 14 urte beherakoen
datuen tratamendua bere guraso edo tutoreen
onarpenarekin egin dadila, profil baten sorme-
nerako.

Norenak dira nire datu pertsonalak?
Sare sozialaren arabera, non gure izena eman
dugun, izango da. Nahiz eta norbanakoen
datuak besterendu ezinak izan, posible da
euren lagapen partzialak egitea. Sare sozial
batetan profil bat sortu baino lehenago, Erabi-
lera Baldintza Orokorrak eta Norbanakoen
Datuen Tratamendurako atala arretaz irakurri

behar ditugu, non sare sozialera egindako
datu hauen lagapen partziala aurkezten den. 

Kontaktu batek nire argazki batzuk
igo ditu eta nik desagertzea nahi dut.
Zer egin dezaket?
Jar zaitez harremanetan argazki horiek igo
duenarekin eta jakinarazi iezaiozu ez duzula
haietan azaldu nahi. Ez baduzu berak ken dit-

zala lortzen, jar zaitez harremanetan sare
sozialaren kudeatzailearekin eta salatu beste
erabiltzaile batek zure irudiaren legez kanpoko
erabilera egiten ari dela zure baimenik gabe.
Ez baduzu argazki horiek desager daitezela
lortzen, AEPDera zuzen zaitezke. Larrialdi
berezitasuneko egoeretan, salaketa aurkeztu
ahal izango da Estatuko Segurtasun Indarren
aurrean. 

Pertsona batzuk azaltzen dituzten
argazki batzuk igo nahi ditut. Zein
arretak dira hart beharrekoak?
Gogoratu beti baimena eskatzea argazkian
azaltzen diren pertsona guztiei. Norbaitek
argazki hori argitaratua izan ez dadila nahi
badu, bere irudia ezaba dezake ukitu zein
argazki ebakin programekin, edo igotzea albo-
ra uztea erabaki. Edonola ere, pertsona hori
“etiketa” baten menpean ez egotea ez da nahi-
koa argazki hori sarean mantentzeko. Norba-
nakoen irudirako eskubidea oinarrizko eskubi-
dea da, hau da, bere titularrari haren irudia eta
ahotsa noiz eta nola erabiltzen diren ahalbidet-
zen diona. 

Nola ezezta ditzaket nire datuak?
Erabilera Baldintza Orokorretan sare sozial
bakoitzak azalduko dizu nola ezeztatu ahal
dituzun bere garaian izena emateko sartu
zenituen zure norbanakoen datuak. Orokorre-
an, NANaren fotokopia batekin eta deusezta-
pena eskatzen duen idazkiarekin nahikoa
izango da.

Hacker bat sartu da nire kontu
pertsonalean, zer egin dezaket?
Sare sozialek badute aurreikusitako tresnarik
erabiltzailearentzat pasahitza berria ezartzeko
eta kontuaren kontrola berreskuratzeko. Kasu
zehatzetan norbanakoen datuak edo NANaren
kopia bat eskatuko dizkizute, zure nortasuna
eta kontuaren titulartasuna egiaztatzeko.  

Nor sar daiteke
nire profilaren datuetara?
Zuk baimentzen dituzun pertsona guztiak.
Sare sozialetako kontuak pribatutasun ezau-
garri batzuk dituzte, zeinek gure profilak erat-

Ohiko galderak
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zea ahalbidetzen diguten, guk erabakitzen
dugunentzat sartzeko errazago edo sailago
eginez. Gure profilen datuak guretzat urkoe-
nak diren pertsonentzat bakarrik eskuragarri
egon daitezela gomendatzen da.

Sareko erabiltzaile baten jazarpena
pairatzen ari naiz. Zer egin dezaket?
“Ciberbulling” edo “ciberjazarpena” delitu bat
da. Zu jazartzen ari den erabiltzailea blokeatu
behar duzu eta harremanetan jarri sare sozia-
leko kudeatzailearekin, pairatzen ari zaren
egoeraren berri emanez. Era berean gertaera
hau Guardia Zibilaren Delitu Telematikoen Tal-
dearen aurrean salatu behar duzu. Haiekin
harremanetan jar zaitezke Internet bidez
http://www.gdt.guardiacivil.es, bere helbide
elektronikoan.
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabo-
ra.php, 91 514 64 00 telefono zenbakian, edo
posta helbidean Guzmán el Bueno kalea, 110,
28003, Madril.

Sare sozialak erabiltzen ditut
nire eritziak adierazteko.
Mugarik al dago?
Adierazpen askatasunarerako eskubidea oho-

rerako oinarrizko eskubidea bezain garrantzit-
sua eta babestu beharrekoa da, baina gogora-
tu behar da beti ere pertsona baten askatasu-
na beste pertsona batena hasten den lekuan
amaitzen dela. Beste pertsonen inguruan gure
eritziak adierazten ditugunean gezurrak, irain-
garriak edo laidogarriak izan daitezkeen iruz-
kin haiekin arreta izan behar dugu edo salake-
ta bati aurre egiteko arriskuaren aurrean egon
gintezke iraindutakoaren ohore eskubidea
urratzeagatik.

Nire profilean sarean eskuragarri
dagoen edozein materialik argitaratu
ahal ditut?
Bai, baina gogoratu behar da pertsona bakoit-
za bere lanaren jabe dela, bai esaldi batena,
abesti batena, argazki, marrazki edo bideo

batena. Lan hauetarikoren bat edo beste
errespetatuak izan behar diren jabego intelek-
tualaren eskubideak (edo copyright deritzana)
erregistratuak izango dituzte. Hau betetzen ez
badugu haren titularra haren betekizuna eska-
tu ahal izango digu bide judizialetik, auzitegie-
tatik. Zurea ez den informazioren bat partekat-
zen duzunean gogoratu behar duzu beti bere
jabeari baimena eskatzea eta informazio
horren sorburua identifikatzea, hau da, ezagu-
tarazi haren egilea nor den edo zein weborrian
aurkitu duzun. 

Beste erabiltzaile batzuk nire
profilean azaltzen den materiala
erabili dezakete?
Bai, bereziki zure profilean argitaratzen duzun
material hori zurea ez bada, zuk egina ez

bada, baizik eta beste pertsonengandik bada-
torrela. Gure profiletara argazkiak, marrazkiak
edo olerkiak igotzen ditugunean, adibidez,
norbaiten lanak direnak, argazki horien gaine-
an jabego intelektualaren eskubidea dugu.
Beste erabiltzaileek hauek erabili nahi badituz-
te baimena eskatu beharko ligukete edo haien
egile edo sortzailetzat aipatu beharko giuntuz-
kete. Beti ere gizarte komunikazioko bitarteek
zabaldutako gaurkotasuneko gaiak ez badira.  
Hala ere, arretaz irakurri Erabilera Baldintza
Orokorrak, izan ere baliteke zure profila sort-
zerakoan zure jabego intelektualaren eskubi-
deen lagapena onar dezazula sare sozialaren
alde, beraz, legalki, argitaratzen duzun zure
material guztia ez da zurea baizik eta platafor-
marena, azken hauek nahi duten bezala erabi-
li ahal izanik.

LOTURA INTERESGARRIAK DATU PERTSONALEN BABESERAKO

Datuen Babeserako Agentzia Espainiarra: www.agpd.es

Policía Nazionalaren teknologia ikerkuntza Taldea: http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_alertas.html

Guardia Zibilaren delitu telematikoen Taldea: https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php

                  



                                        EKA/OCUV

Zer dira SMS Premiumak
eta zergatik sortzen dituzte
hainbeste buruhauste?
SMS Premiumak enpresa batzuk
ordaineko SMS mezuen bitartez
eskaintzen duten komunikazio zerbit-
zuak dira. Euren bezeroen mugiko-
rretara berriak, edo kirol, zinema zein
gaurkotasun politikoko edukiak (gai
anitz daude) dituzten mezuak bidalt-
zen dituzte... eta bezeroek batezbes-
teko 0,25 zentimo eta euro bat artean
ordaintzen dute mezu bakoitzagatik. 

Zerbitzu hori legezkoa da beti ere
bezeroa, erabiltzailea, zerbitzuaren
baldintzei buruz ondo baino hobeto
informatua izan bada, eta bere ones-
pen zehatza eman badu harpidetza
burutzeko. Eta hori da egoera asko-
tan gertatzen ez dena. Kontsumitzai-
le askok, eurek jakin barik, ordainke-
ta zerbitzu horietara harpidetu direla
egiaztatzen dute ordainagiriak helt-
zen zaizkienean edo kontu korrontea
birpasatzen dutenean. Eta hilabete
bakar batetan ehunka eurotako
kasuak egon dira.

Zeintzuk dira erabiltzen dituzten
karnatak amarruan eror gaitezen?
Nola da posible harpidetzea
ohartu barik?
Zerbitzu hauek Interneten, lehiakete-
tako web orrialdeetan, zozketetan...
argitaratzen edo iragartzen dira, non
mugikor baten zenbakia eskatzen
den. Gure zenbakia jarritakoan, jakin
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SMS Premium-ek buruhausteak ematen diraute
SMS Premium mezuek kontsumitzaile askori arazoak eta buruhausteak ematen jarraitzen dute eta telekomunikazioen
(telefonoa eta internet) iradokizunen ehuneko garrantsitsua suposatzen dute, zeinek urtero kontsumitzaileek bideratzen
dituzten iradokizun guztien zerrendaren goiko postuetan dauden.  Orrialde hauetan azaltzen da SMS Premium-ak zer
diren, nola funtzionatzen duten, zergatik eragiten dituzten hainbeste iradokizun, nola erreklamatu behar dugun iruzur
baten aurrean eta zer egin dezakegun amarruan berriro ez erortzeko.

     



barik, izena ematen ari gara. Era
berean ohartu barik izena ematen ari
gara, bai mugikorrean bai Internete-
ko deskargetako orrietan eskaintzen
dizkiguten zenbait aplikazioen des-
karga eskatzen dugunean.

SMS Premiumetako maula-egile-
ek aurkitu duten azken bidea What-
sapp bidez hartzailearentzat ezeza-
guna den zenbaki batetik mezu
baten bidalketa da, bidaltzen duena
aintzineko laguna dela esanez, eta
mezu baten bitartez (bai  Whatsapp
edo ohiko SMSak erabiliz) erantzu-
tea izatea eskatzen duena. Egitera-
koan, ordainketa zerbitzuan izena
ematen ari gara. Erakargarri hauek
ondoan, goian, behean... errealitate-
an direnaren azalpen bat izaten dute,
normalean erabiltzailearentzat ohar-
kabea den mezua.

Zer egin dezake iruzurra pairatu
duenak SMS Premiumekin?
Nola erreklama dezake
eta nolako emaitzak lortzen
dituzte erreklamazioek?
Irtenbideren bat, ordainketako
SMSak bidaltzen dizkiguten zenbaki-
ra BAJA hitzarekin mezu bat bidalt-
zea izan daiteke. Batzuetan, horrekin
bakarrik SMS Premiumetako enpre-
sek baja eman diezagutela lortzen
dugu eta haren bonbardaketari utz
egin diezaiotela. Baina ez beti.

Jasotako mezuengatik dagoene-
ko kobratutako kantitateak errekla-
matzeko, lehenengo pausua mezuak
bidaltzen dituen enpresa kokatzea

da (bere izena zordunketetan azalt-
zen da, ordainagirian) eta dirua itzult-
zea erreklamatu, gu jakinaren gaine-
an egon barik eta gure onespen
zehatzik gabe harpidetu gintuztela
argudiatuz. Dirua itzul diezagutela
errazagoa da baldin eta hilabete bat
baino gutxiago egon bagara.

EKA/OCUVen, hiruzpalu hilabete
ordaintzen egon ondoren mezuetaz
ohartu diren erabiltzaileen kasuak
bideratu ditugu eta enpresek dirua

itzultzeari uko egin diote, hilabeteak
erreklamatu barik igaro ondoren har-
pidetza ontzat ematen ari zela argu-
diatuz. 

Enpresen erantzuna ezezkoa
bada, ez badigute dirua itzultzen,
norengana jo dezakegu?
Ez badute dirua itzultzen, ohikoena
dena, onena Kontsumitzaileen Era-
kunde batek, KIUB batek, Kontsumo-

bidek, edo baita Telekomunikazioen
Erabiltzailearentzako Arreta Bulego-
ak lagunduta (Industria, Energia eta
Turismo Ministeritzarenpean dagoe-
na) erreklamazioa aurkeztea da.

SMS Premiumetako enpresa
atzerritzarra bada, egoera korapilat-
zen da. Kasu honetan, enpresa bera-
ri egindako lehen erreklamazioaren
ondoren (beti ere erreklamazio hori
nora zuzendu behar dugun badaki-
gu), onena erreklamazioa Kontsumit-

zailearen Europar Egoitzara bidalt-
zea da, zeinek Estatu Espainiarren
ordezkaritza iraunkorra duen.

Ba al da zerbitzu hauetan
izena ematea ekiditerik,
amarrua saihesteko biderik?
Mugikorrarentzat bide seguruena
gure telefono operadorearekin kon-
taktuan jartzea da eta gure zenbakia-
rentzat Premium zerbitzu mota

Euskaldunon Kontsumo Aldizkaria •                                                                                                                            Telefonia - Internet 20

_________________________________________________

SMS Premiumetako ordainezko harpidetza legezkoa
da soilik bezeroa ondo informatua izan bada

eta onazpen zehatza ematen badu 
_________________________________________________

Mugikorrean zein Interneteko deskarga-orrietan sakeleko
telefonoaren zenbakia ematen dugunean ohartu gabe

ordainezko harpidetza bat egiten egon gaitezke
_________________________________________________

Norberak bere konpainiari gehigarrizko tarifikazioko edo
Premiumneko edukinak jasotzea galaraz dezala eskatzea

da biderik seguruena, eta legez egin behar dute
_________________________________________________

        



Santiago de Compostelako Fiskaltzak “Movistar Emoción
Millón” lehiaketa iruzurra izan zela dio

Auzia Telefonicaren aurka SMS
Premiumekin balizko iruzurragatik
Partikular batek jarritako salaketaren ostean, Santiago de Compostelako Fiskaltzak
Telefónica Móviles España, Alvento Soluciones eta Iberio Wordline (mugikorrentzako
edukiak prestatzen dituzten enpresak) salatu ditu faltsutasun eta iruzur delituak lepo-
ratuta “Movistar Emoción Millón” lehiaketa (2009ko udaberrian garatu zena) manipu-
latzeagatik, non hiritarrek, milioietako sariak agintzen zituen lehiaketan parte hartze-
ko, SMS Premium mezuak bidaltzen zituzten (1,39 euro mezuko kostuarekin). 

Fiskaltzaren idazkiak dio, ustez, “Nola lortu milioi bat euro” leloa zuen lehiaketaren
oinarriak urratu zirela, SMSen bidalketa masiboa egon zela tresna informatikoen
bitartez, puntuaketan esleipen okerrak egon zirela, senitartekoak ziren pertsonak edo
etxebizitza berean bizi ziren pertsonek sariak lortu zituztela, ez daudela sarien ordain-
keta egiaztagiri edo gutunen frogarik... eta operazio horrek “estatu osoko pertsonen
kopuru zehaztezinaren bati” iruzur egin ziola, eta 46 milio eurotan balioztatzen den
kalteordaina eragin zuela. 

2009 urtean, gailurrean zeuden SMS Premiumek eragindako etengabeko iruzu-
rrak eta okerreko ordainketak, telekomunikazioetako erabiltzaileen kexa nagusietari-
koren bat suposatzen zutena. Hain zen larria egoera ezen Osasun, Kontsumo eta
Industria Ministeritzek arau bereziren bat prestatu baitzuten, eta komunikazio kanpai-
nek bultzatu zituzten milaka kontsumitzaileak pairatzen ari ziren kalte izugarriari
mugak ezartzera.

SMS Premiumak izan ziren hain zuzen Telefónica Móviles Españak aukeratutako
tresna urte hartan jendeak “Nola lortu milioi bat euro” lehiaketan parte har zezan eta horrela Movistar Emociónaren weborria bultzatzeko, bertan sartuz
eta mezuak bidaliz puntuak lortzen zirelako eta haiekin Internet mugikorreko eduki, produktu eta zerbitzu anitzen katalogo batetara sar zitezkeen.

“Jokalari profesional” batek salatu zuen
Inork ez zuen ezer susmagarririk nabaritu lehiaketan partehartzaile batek, José Santamaría izena zuenak, zeinek bere burua “jokalari profesionaltzat”
jotzen zuen eta “irabazteko sistema garaitezina” izatea adierazi zuenak (nahiz eta jakina denez ez irabazi garai hartan), lehiaketa manipulatuta zegoe-
la uste izatean, lehen aipatutako hiru enpresak salatu zituen arte. Enpresek ezezko borobila eskaini zuten eta haien erantzun bitxia pertsona bakar
batek salatu zuela izan zen. Baina badirudi pertsona horrek arrazoia zuela. Behintzat hala uste eta defendatzen du Donejakueko Fiskaltzak. Auzia Auzi-
tegi Nazionalean amai daiteke Estatu Espainiar osoan kaltetu asko egon litezkeelako.

hauen edukien jasopena edo tarifa
gehigarriak blokeatu ditzatela eskat-
zea da. Hori da telekomunikazioen
erabiltzaileen oinarrizko eskubidee-
tako bat eta enpresek derrigor bete
behar dute harekin. Behin blokeatu-
ta, mezu horiek ez dira berriro gure
mugikorrera helduko.

Joku, lehiaketa, deskargen webo-
rrietan... aurrera jarraitzeko gure tele-
fono mugikorraren zenbakia eskat-
zen digutenean zerbitzuaren
baldintzak bilatu behar ditugu (non-
bait egon behar dira) deskarga hori
burutu baino lehen, hain zuzen ere
zer espero dezakegun jakin deza-
gun. Zenbaki laburrek (normalean
lau digito dituztenak) bidalitako mezu
guztiek mesfidantza sortu behar
digute, baita 2,3,7 edo 9tik hasitako
telefono zenbakietatik bidalitakoek
ere, SMS Premiumetako enpresek
erabilienak direlako.
_____________________________
_____________________________

Telekomunikazioen
Erabiltzaileari Arreta Bulegoa
-968 010 362 / 901 336 699
-http://www.usuariosteleco.es
-Capitán Haya, 41. 28071 -
Madrid

Kontsumitzaileen Europar Gunea
-918 224 555
-www.cec.consumo-inc.es
-cec@consumo-inc.es
-Príncipe de Vergara, 54. Madrid

Euskaldunon Kontsumo Aldizkaria •                                                                                                                            Telefonia - Internet 21

             



Euskaldunon Kontsumo Aldizkaria •                                                                                                      Erreklamazioa egiteak merezi du 22

Iazko ekainaren 5ean, 10.30 inguruan, Antonio Iberiaren Barajaseko salmahaian azaldu zen bere
maleta fakturatzeko eta Estatu Batuetatik astebete bateko bidai neketsu baten ostean etxera eka-
rriko lukeen Bilborako hegaldia hartzeko. Bere etxetik ordu batetara baino gutxiagora zegoen.
Hala ere, haren harridura itzela eta desatsegina izan zen hegazkin konpainiaren langileek ontzi-
raketa galarazi ziotenean. Arrazoia: joan etorriko zein baliodun (eta ordaindutako) txartela zeu-
kan, baina zortzi egun lehenago ez zuen erabili haren garraio titulua erabili, azken unean bere
planak aldatzea erabaki zuelako eta Bizkaitik Madrilera beste garraiobide batetan heldu zen.

Berehala fakturaketa iladan iskanbila sortu zen. Hegazkin konpainiaren langileek errepikatu
zuten Antoniok ezin zuela hegazkinera sartu, txartelan azaltzen den betekizun bat argudiatuz zei-
nek hurrengoa dion “tarifa gehienak kupoiak ordena zehatz batetan erabiltzera behartzen dutela;
erositako ibilbideren bat erabiltzen ez bada, automatikoki ondorengoak ezeztatuko dira”. Klausu-
la ‘no show’ izenekoa da, arloko enpresa batzuk erabiltzen duten ihardutea da euren etekinak
maximizatzeko. Bidaiaria Bizkaiko hiriburura autobusez itzuli zen, jet lag eta haserrealdi itzelare-
kin. Hurrengo egunean Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolakundearen (EKA/OCUV) egoitza
batetara bere kasua azaltzera joan zen. Erakundeko abokatuak berehala hasi ziren lanean.
Kasua laster heldu zen auzitegietara, egindako erreklamazioak ez zirelako ezta erantzuak izan.

Azaroaren 26an epaia zabaldu zen. Bilboko Merkataritzaren Epaitegiko Bigarren Zenbakiko
titularrak, Aner Uriarte Cordón epileak, aintzat hartu zuen bere osotasunean kontsumitzaileen
alkarteko zuzenbide  bulegoak ezarritako auzia. Epaileak “gehiegizkotzat” jotzen zuen ‘no show’
klausula, zeinek etorriko hegaldian bidaiatzea galarazten duen joanekoa erabili izan ez bada, eta

Iberia auzijartzaileari 430,88 euro (250 ontziratze ezeztapenagatik , 30,88 autobusaren kostuaga-
tik eta 150 eragindako kalte moralak konpontzeko) ordaintzera zigortzen zuen. Era berean, kos-
tak ordaintzera zigortu zuen Iberia “ausarkeria zela eta” eta bezeroari auzitegietara joatera behar-
tu izana aurpegiratu zion: “Zuzenbidearen balizko ezjakintasun batetik hasita abokatu baten

2014-03-10ean El Correon argitaratua, 2013ean EKAk aire konpainien aurka egindako erreklamazio eta epaiketei buruz

Bilboko bi epailek ilegaltzat jo dute Iberiak bere bezeroei
itzuliko bidaia ukatzea joanekoa erabili izan ez badute
‘No show’ klausula gehiegizkotzat jo dute eta Iberia
konpainiari Madrildik Bizkaiara autobusez eta kotxez
itzuli behar izan ziren hiru pertsonei kalteordainak
ordaintzera zigortu dute.

EKA/OCUV - irabazitako auziak - EKA/OCUV - irabazitako auziak - EKA/OCUV - irabazitako auziak - EKA/OCUV - irabazitako
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ordezkaritzaz baliatuz; horrela, ez da auzitegi kanpoko inolako eskakizunik erantzun, guztia beze-
roak bere erreklamazioa jartzeari uko egin ziezaion”.

Antoniorena ez da Bizkaian eman den kasu bakarra izan, airelineak honen inguruan eztabai-
dagarria den politikoa mantentzen du, zeinek joan-etorriko txartelen erosketa bultzatzen duen,
askotan merkeagoa delako etorriko hegaldi baten erosketa bidaia aurrentarena baino. Azken bost
hilabeteetan gutxienez, Bilbo eta Madril artean hegazkin ibilbidea egiten duen enpresaren ihardu-
tea gaitzesten duten bi epaile bilbotarren epaiak burutu dira.

Hala eta guztiz ere, tarifa berezi bati lotutako txartelen letra txikian, Iberiak betekizun hau
ezartzen jarraitzen du, dagoeneko zuzenbidearekin bat ez datorrela egiaztatuta ez Bilbon baka-
rrik, baizik eta Estatuko beste epaitegi askotan ere. Honela, EKA/OCUV ezeztatze ekimen bati
hasiera ematea plateatzen ari da jardute hau behin betiko baztertzeko. Lortzekotan, neurria bere-
halako oihartzuna izango zuen konpainiak munduan zehar dituen hamarreko lotura guztietan.

El Correok hiru epaiak aztertzeko aukera izan du. Lehenengoan, pasa den irailaren 19an data-
tua, Bilboko Merkataritza Epaitegiko Lehen Zenbakiko titularra ez da ezta ebaztera sartzen ‘no
show’ izeneko klausulak azaltzen den ala ez auzijartzailearen txartelean, “ez direlako klausulak
aurkeztu”. Zuzenean ebazten du Iberiak “joanekoa ez erabiltzeagatik era ilegalean ezeztatzera-
koan, kaltetuak zeukan txartela erabiltzeko eskubidea urratu zuen”. Zentzu honetan gaitzesten du
“hegan egin edo ez egiteko eskubidea” mugatu izana. Epaileak ulertzen du txartela ordainduta
dagoela eta edozein pertsonak bere bidai planarentzat egokiagoa dena egin dezakeela: hegazki-

nera igo edo bide alternatibo bat erabili. Are gehiago erabiltzaileka aipatutako bidaia gal dezala
gerta daitekeenean eta, geroago beste txartelen bat erostera behartuta egon daitekeenean, joa-
nekoa bakarrik, adibidez. 

Guzti horrengatik, epaileak Iberia 470,97 euro ordaintzera zigortzen du. 250 euro ezeztapena-
gatik eta beste 220,97 euro auzijartzaileak, beste hiru lagunekin batera, aurre egin behar zituen
gastuengatik. Bilbora itzuli ahal izateko. Kotxe bat alokatzera behartuta egon ziren, elur jauzi ika-
ragarriaren erdian. Epaileak, hala ere, ez du onartzen kalte moralek eragindako 100 eurotako
kalte-ordainketaren eskaera onartzen, “ez delako inolako kalte psikikorik egiaztatzen”.

“Erabateko desoreka”
Hirugarren epaia, pasaden azaroan datatua eta Bilboko Merkataritzaren bigarren zenbakiko titu-
larrak sinatuta, auziaren sakontasunera heltzen da eta ziurtatzen du: “klausula ez da bidaiariare-
kin negoziatzen, inposatzen zaio, konpainiaren aldebakarreko aldetik idatzita kontratu anitzent-
zat”. Epaileak gogoratzen du hauxe: “banaka ez negoziatutako hitzarmen guztiak eta berariaz ez
baimendutako jardute guztiak gehiegizko klausulak dira, zeinek fede onaren eskakizunen aurka
eragiten dituzten, kontsumitzaile eta erabiltzailearen kalterako, kontratutik eragindako aldeen
betebehar eta eskubideen desoreka garrantzitsua”.  

Kasu honetan, epaileak hau ere balioztatzen: “desoreka erabatekoa da, auzitara eramanda-
koa etorriko garraioa betetzetik libratu egiten delako, joanekoa erabilia izan ez izanagatik, biak

____________________________

Bidaiariak autobusez itzuli behar
izan zuen Bizkaiko hiriburura, jet

lag eta haserrealdi itzelarekin
____________________________

EKA/OCUV ezeztatze ekimen bati
hasiera ematea planteatzen

ari da gehiegizko jardute hau
behin betiko baztertzeko 

____________________________

Iñaki Velasko, EKA/OCUVeko
arduradun juridikoa: “Jendeari

erreklama dezala eta bere
eskubideak babes ditzala

eskatzen diogu”
____________________________

                       



Euskaldunon Kontsumo Aldizkaria •                                                                                                      Erreklamazioa egiteak merezi du 24

adostutako salneurriarekin konforme egonda ordaindu direnean”. Haren defentsa idazkian, Ibe-
riak argudiatu zuen joaneko borondatezko uko egiteak errendimendua maximizatzea eragozten
duela. Eta epaileak erantzuten dio errendimendua berbera izango zela, “bidaiaren salneurria
ordaindu delako, eta eserlekua hutsik joan da; kontutan hartu, puntu honetan, auzitara eraman-
dako eragilearen gabezia jakin bezain laster, ezeztatutako beste hegaldi baten bidaiari bat azken
unean berkokatzeko zuen, edo eduki zuen, gehigarrizko aukera”.    

Epaileak jarraitzen du esaten: “klausula desorekatu bat da, bidaiariarentzat antzeko inolako
ordaina aurreikusten duena, eta fede onaren eskakizunen kontrakoa dena, konpainiaren azkene-
ko etekina bilatzen duenaren ideian, etorriko bidaia erabili ahal izatean datzana, nahiz eta kontra-
tuak zehaztutako salneurri osoa kobratu izan. Beraz, ontziratzeko ezeztapenak ez du inolako
zuribiderik”. Epaileak bidaiariaren aldeko epaia zabaltzen du, zeinek 250 eurotako ordainketa
bakarrik eskatzen zuen.

“Iaz hegazki bidaien arloan ehun
erreklamaziotik gora bideratu genuen”
“Jendeari erreklama dezala eta bere eskubideak babes ditzala eskatzen diogu”. Iñaki Velas-
co Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolakundeko zuzenbide bulegoko zuzendariak adie-
razten du “gero eta kasu gehiago daukagu hegazkin sektorearekin erlazionatuta”. 2013an,
EKA/OCUV eta hegazkin konpainiak ehun aldiz baino gehiago ikusi zuten elkar Euskadi eta
Nafarroako epaitegietan.

Arrazoi nagusiena “bidaiariek dituzten eskubideei buruzko ezjakintasun handia dagoela”
da. Ezinbestekoak (eguraldi egoera okerrak, konpainiarekin zerikusia ez duen lan gatazka-
ren bat...) ez diren arrazoiek eragindako ezeztatze edo atzeratze batek kaltetuetako pertso-
nak kalteordaina jasotzeko
eskubidea du. “Ez egon
zalantzetan; eskatu guri infor-
mazioa eta aholkularitza”,
esan zuen Velascok.

Iberiaren ‘no show’ klausu-
larekin erlazionatutako
kasuez, EKA/OCUVek aurki
zigor-epaiak lortu ditu
Monarch eta Jet2.com kon-
painien aurka, Athleticeko
zale askok Bucarestetik (Erru-
mania) Loiurako bueltan pai-
ratu zuten atzerapenagatik,
talde zurigorriak jokatu zuen
azken final europarraren
amaieraren ostean.

Airelineekin ematen ari
diren arazoen inguruan, eta
haren ezezkoa joan-etorriko txartela duten baina lehen tartea erabili ez zuten bezeroen ont-
ziraketa ahalbidetzeko, EKA/OCUVek ohartarazten du ezeztatze ekintza baten aurkezpena
aztertzen ari dela agintariek enpresari galarazi diezaiotela txarteletan betekizun hau inpo-
satzen jarrai ez dezaten. “Aginte publikoek aktiboagoak eta zorrotzagoak izan behar dira
dagoeneko epaileek ilegaltzat jo dituzten iharduteak kontrolatzeko orduan” eskatzen dute.

______________________________________________________________

“Aginte publikoek aktiboagoak eta zorrotzagoak izan behar dute
epaileek ilegaltzat jo dituzten iharduteak kontrolatzeko orduan”

______________________________________________________________

                     



EKA/OCUV       

Araba
Vitoria-Gasteiz
Frantzia, 21, 1. eskuma. 3. bulegoa
945 283 194
urkoagasteiz@eka.org

Gipuzkoa
Donostia
Boulevard, 25, behea, 8. bulegoa
943 423 993
urkoadonostia@eka.org

Irun
Fueros, 2. eskuma
943 632 194

Hondarribia
Kasino Zaharra
943 640 488

Bizkaia
Bilbao
Plaza Barria, 12, 1. ezkerra
944 168 506 / 944 150 050
urkoabilbao@eka.org

Getxo
Amesti, 6, 1. 8. bulegoa
944 912 233
urkoa@eka.org

Leioa
J.L.Aketxe plaza, z/g
944 639 633

______________________________

Komunikazioa
944 150050
ekainfo@eka.org

                


