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A L E G A Z I O A K 
 
 
 
LEHENBIZIKO ARTIKULUA. Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 
23ko 17/2008 Legearen 4.23 artikulua. Definizioak. 
 
“23. Artisau-ekoizpena: Nekazaritza-produktuak manipulatzeko eta eraldatzeko 
jarduera, nekazariek bakarka edo elkartuta beren ustiategietatik lortutako 
lehengaiekin egina, eta, orobat, artisauak usantzazko metodoak erabiliz eta 
lehengaia autoktonoa izan edo ez zuzen-zuzenean gauzatzen dituen lantze-
prozesuetako jarduera.” 
 
 Proposatzen den aldaketarekin artisau-ekoizpenaren definizioa zabaltzea 
proposatzen da. Hala, orain arteko definizioari honakoa gehitu nahi zaio: “orobat, 
artisauak usantzazko metodoak erabiliz eta lehengaia autoktonoa izan edo ez 
zuzen-zuzenean gauzatzen dituen lantze-prozesuetako jarduera.” 
 
 Artisau-produktutzat edo ekoizpentzat zer ulertu behar dugun dago auzian.  
 
 EHNEren ikuspegitik honako aldaketa ez da onargarria. Nekazari eta 
abeltzainen interesen aurkakoa dela deritzogu aldaketa honek atzean duen asmoa 
eta izango duen eragina honakoa delako: baserritarron izen ona eta ospea baliatuz 
artisautzatik gutxi duten industriei atea zabaltzea produktu gehiago saltzeko. 
Industria hauek ekoizten dituzten produktuak ezin dira, gure ustez, “artisau-
ekoizpen” kontzeptuan barnebildu. Artisau-ekoizpen alorrean atea zabaldu nahi 
zaie, nahita, enpresa handiei.  
 

Artisautza-jarduera jarduera-industrialarekiko edo seriean eginiko 
lanarekiko bereizi ahal izateaz gain kontrajarrita dago. Bestelako ezberditasunen 
artean honakoa dago: beraiek jatorria duten lekuko ohiko lehengaiak erabiltzen 
dituzte artisauek. Ezin da, beraz, “artisautzat” jo bertako lehengaia erabiltzen ez 
duen produktua. 
 

EHNEren ikuspegitik beharrezkoa da “artisau-ekoizpenaren” lehengaiak 
laborantza-, nekazaritza- edo baserri-jatorria izatea; tokian-tokiko lehengaia izatea,  
bertakoa eta ez industriala.  
 

Ustiategietatik lortutako lehengaia edo, inori erositakoa izan arren, bertakoa 
den lehengaia erabiltzea, funtsezko elementua da produktua “artisau-ekoizpen” 



kontzeptuan sartzeko. “Artisau-produktu” kontzeptuak elementu hau galtzea eta, 
ondorioz, lantze-prozesuetan artisauak usantzazko metodoak erabiltzea izatea 
bereizgarri bakarra, kontzeptua bera desitxuratu egiten du. Atzerriko lehengaiekin 
artisauek egin edo landutakoa “artisau-ekoizpen” da? 

 
Honetaz gain bada beste arrazoi bat “artisau-ekoizpen” kontzeptua bera 

zabaltzea komenigarria ez dela esateko: “usantzazko metodoa” kontzeptu 
indeterminatua da. Definizio ezberdinak daude, eta, batzuetan, kontraesankorrak 
direnak. Beraz, berez nahiko zehazgabea den “artisau-ekoizpen” kontzeptuari 
bereizgarria den elementu bat kentzeak are zehazgabeagoa egiten du.   
 
 Lehengaia bertakoa ez izateak produktuen segurtasun eta kalitatean eragin 
zuzena izan dezake, txarrerako, bitartekariak tartean sartzen diren heinean edota 
produktua freskoa edo berria ez delako.  
 
 Kontsumitzaile eta erabiltzaileei dagokionez, baita ere, “artisau-ekoizpen” 
kontzeptua zabaltzeak nahasmena ekarriko du eta, biharko egunean, balizko 
iruzurrei atea zabaltzea, bertako artisau-ekoizpen moduan aurkeztu eta saldu nahi 
izango baitira atzerriko lehengaiekin edo atzerrian landutako produktuak. Kontuan 
izan gaur egun zenbat eta zenbat izendapen eta kalitate- eta jatorri-ikur ezberdin 
dauden; horrenbeste izateak eta elkarren artean horren antzekoak kontsumitzaile 
eta erabiltzaileei produktuak identifikatzen lagundu beharrean nahasmena eragiten 
die. 
 
 Gero eta herritar gehiago dira kontsumitzen duten produktua non eta nola 
ekoiztu den jakin nahi dutenak. “Artisau-ekoizpena” dela jakindakoan, 
produktuaren kontsumitzaile edo erabiltzaileari artisau edo baserritarrak 
ekoiztutakoa dela eta bertakoak diren lehengaiekin eginiko produktua dela 
datorkio burura eta, baita ere, noski, gure arbasoek erabiltzen zituzten metodoei 
jarraituz landutako produktua dela. Alegia, non galderari hemengoa eta nola 
galderari ohiko modu tradizionalean erantzungo lioke edozein kontsumitzaile edo 
erabiltzailek. 
 
 Indarrean dagoen 17/2008 Legearen 23.3. artikuluak aurreikusten du 
“nekazaritza-arloko euskal administrazioek artisau-ekoizpenaren garapenaren alde 
lan egingo dute”-la. Honako erreformaren bidez ez da “artisau-ekoizpenaren 
garapena” babestu edo sustatzen, alderantziz baizik. 
 
 Aipatu arauak artisau-ekoizpenen gaia erregelamendu bidez arautuko dela 
aurreikusten du. Adierazgarria da, zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzak honezkero 
mahai gainean jarri duela balizko dekretuaren lehen zirriborroa. Izan ere, zioen 
azalpenean aldaketa egiteko arrazoien inguruan inolako arrazoirik eman ez arren,  
proposatzen den “artisau-ekoizpen” kontzeptuaren zabalpen edo aldaketa honen 
oinarrian dekretu hori dagoela esan dezakegu.  
 



 2011ko maiatzaren 12ko data duen dekretu proiektu horretan "elikadura 
artisautza-ekoizpena” arautzeko asmoa duela aditzera eman ondoren, aplikazio 
eremuari dagokionez bi produkzio modu aipatzen dira: 
 

a) “Producción artesanal alimentaria vinculada a la explotación agraria”, 
zeinak bereizgarri gisa ustiategietatik lortutako lehengaia erabiltzea 
duen. 

b) “Producción de elaboración artesanal alimentaria”, zeinak bereizgarri 
gisa usantzazko metodoa duen, lehengaiaren jatorria alde batera utziaz. 

 
Bistakoa den bezala, indarrean dagoen 17/2008 Legearen definizioaren 

baitan soilik lehen adierak izan dezake sarbidea. Beraz, bigarren adiera hori  sartu 
edo gehitzeko egiten da 17/2008 Legearen 4.23 artikuluaren aldaketaren 
proposamena, “artisau-ekoizpen” kontzeptua zabaldu edo malgutuz. 
 
 Eta honen atzean dagoen asmoa industriari “artisau-ekoizpenen” alorrean 
sarbidea ematea edo laguntzea dela adierazten du, artisau edo baserritarrak ezezik, 
artisau-produktua ekoitzi dezaketenak mikro-enpresak (10 langilerartekoak), 
enpresa-txikiak (50 langilerartekoak) edo enpresa-ertainak (250 langilerartekoak) 
izan ahal izatea, Dekretu proposamenaren arabera. Beraz, Lege erreforma honek 
ahalbidetu dezakeena da biharko egunean “artisau-ekoizpen” gisa merkatuan 
aurkeztu ahal izatea baserritar edo artisau xume baten produktua eta, baita ere, 
250 langile dituen enpresa baten produktua. Produkzio gaitasuna eta produktuak 
ekoizteko modua horren ezberdina izanik, erabiltzen duten lehengaietaz gain, ez 
dago bata eta bestea erkatzerik. 
 

Agerikoa da proposatzen den Lege erreforma hau eta etorkizuneko Dekretu 
hori baserriak eta baserritarrek ekoitzitako produktuak sustatu eta indarberritzeko 
tresna izan ordez, elikagaigintza sektorean diharduten industrientzat dela 
onuragarria. EHNEren iritziz babestu eta sustatu beharrekoa, ordea, nekazari, 
abeltzain eta baserritarrak dira, lehen sektorean ahuldade egoeran daudenak. 
Nekazari, abeltzain eta baserritarren produktuek beharrezkoa dute berezko deitura 
edo izendapena; eta “artisau-ekoizpen” kontzeptua tresna baliagarria izan daiteke 
beraien produktuak identifikatu eta babesteko, industriala den produktuetaz 
bereiztuz. 
 

Artisau-produktuen izateko arrazoietako bat, gainera, osasun- eta higiene-
betekizunak malgutzeko nahia zen. Industria-produktuekiko artisau-ekoizpenei 
baldintza eta betekizun gutxiago eskatu behar zitzaiela zegoen oinarrian. Izan ere, 
jasan beharreko kontrol neurriak eta bete beharreko baldintzak instalakuntzen 
nolakotasunaren, produkzio mailaren, ekoizpenean parte hartzen duten pertsona 
eta bitartekarien zenbatekoaren, produktuaren berezitasunen eta produkzio 
metodoaren ezaugarrien araberakoa behar du izan, besteak beste. Bistakoa da, 
aipatu ingurubarretan artisauak eta industriak ezberdinak direla, erabat. Ondorioz, 
produktuak ere ez du zerikusirik. 



 
 Kontraesankorra deritzogu, guztiz, 17/2008 Legeak aurreikusitako helburuak 
betetzeko artisautza elikagai produktuak lehengaien ekoizpenaz eta kalitatezko 
produktuez duen harreman estua duela aitortzea eta 17/2008 Legearen IV Tituluak 
artisautza-produktua kalitatearen eta jatorriaren bereizgarri gisa jotzea, baina 
ondoren lehengaiak bertakoak ez izateko aukera onestea.  
 
 Kontraesankorra da, era berean, Dekretu proposamenak jasotzen dituen lau 
helburuen artean “desarrollar una gama de productos diferenciados en cuanto a 
calidad y origen” aipatzea, eta artisau-ekoizpenen definiziotik lehengaien 
jatorriaren inguruko aipamena diluitzea proposatzea. 
 
 Lehengaiak artisautza-ekoizpenean duen garrantziaren beste datu bat 
honakoa da: Dekretu proposamenak 14.3.c) artikuluan artisau ekoizleen 
erregistroan inskribatu ahal izateko dokumentuen artean lehengaien inguruko 
dokumentazioa galdegitea.  
 
 
 Honenbestez, 17/2008 Legean jasotako definizioa zegoen horretan uztea 
proposatzen du EHNEk: 
 
“23. Artisau-ekoizpena: Nekazaritza-produktuak manipulatzeko eta eraldatzeko 
jarduera, nekazariek -bakarka edo elkartuta- beren ustiategietatik lortutako 
lehengaiekin egina.” 
 
 



BOSGARREN ARTIKULUA. Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 
23ko 17/2008 Legearen 102. artikuluaren 5. paragrafoa. Ikuskaritza. 
 
SEIGARREN ARTIKULUA. Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 
23ko 17/2008 Legearen 102. artikuluaren 7. paragrafoa. Ikuskaritza. 
 

Proposatutako aldaketaren arabera, aurreikusita dagoen lau eguneko epea 
hamabostekoa izatea nahi da. Lege proposamenaren Zioen azalpenean esaten 
denaren arabera, “oso zaila edo ezinezkoa da epe hori betetzea, laburregia delako”. 
Horregatik, epe hori luzatzea proposatzen da eta “mahastizaintzaren eta 
ardogintzaren arloko araudiarekin berdintzen dugu hemen (maiatzaren 7ko 5/2004 
Legearen 42.2 artikulua).” 
 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak lege 
proposameneko 4. artikulua ezereztea proposatzen du (zegoenetan uztea) edo, 
bestela, 15 egunetako epea murriztea. Besteak beste, nekazaritza produktu 
galkorrak 15 eguneko epean galdu egin daitezkeela argudiatzen da. Honela, 
ordezko izaeraz egiten duen proposamenean nekazaritza produktu galkorren 
kasuan ikuskatzaileek hartutako kautelazko neurriak dagokion organo eskudunak 
berretsi, aldatu edo kentzeko gehienezko epea lau egunekoa izatea, eta bestelako 
kasuetan zortzi egunekoa izatea proposatzen du Euskadiko Ekonomia eta Gizarte 
Arazoetarako Batzordeak. 
 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak 2/11 Irizpeneko 
laugarren orrialdean lau arrazoi sendo eta zentzudun ematen ditu proposatutako 
aldaketaren aurka azaltzeko: 
 
1.- Epea laburregia dela ez da ametigarria gaur egun administrazioak darabiltzan 
baliabideekin: “gure egunotan ezinezkoa da hori onartzea, hots, ezagutzaren 
kudeaketaren garaian, baliabideetan eta teknologietan aurrera egin dugula uste 
izanda. Gure ustez, ez da egokia epea luzatzea, ezpada, murriztea, edo gutxienez, 
horri eustea.” 
 
2.- Kautelazko neurriek berezkoa duten izaerarengatik (ez-ohikoa eta behin-
behinekoa), beraien erabilera salbuespenekoa izan behar du eta haien 
indarreangotasuna ahalik eta murritzena: “horien erabilera tasatu egin behar da, 
eta ahal den eperik laburrenean aplikatu behar da.” 
 
3.- Ez da egia 5/2004 Legearen 42.2. artikuluak aurreikusitakoaz parekatzen denik, 
aipatu arauak soilik ibilgetu edo geldiarazteko kautelazko neurria jasotzen baitu. 
Alegia, 15 eguneko gehienezko epea ez da edozein kautelazko neurrirentzat 
aurreikusten eta, gainera, 5/2004 Legearen 42.2. artikuluak hasiera batetik argi 
adierazten du neurri horren “ez-ohikotasuna eta behin-behinekotasuna”. 
  
4.- Nekazaritza produktu galkorrak 15 egunetan galdu daitezke. 



 
 

EHNEk bat egiten du adierazitako hausnarketarekin. Are gehiago, bidezkoa 
da jarraian doana gehitzea proposatutako aldaketa honekin gure kontrakotasuna 
azaltzeari begira: 
 

a) Ikuskatzaileak kautelazko neurria hartzen duen kasuetan administratua 
babesgabe aurkitzen da organo eskudunak neurri kautelarraren inguruan erabakia 
hartu bitartean. Alegia, ikuskatzaileak bere irizpidearen arabera alde-bakarreko 
erabakia hartu dezake, eta kautelazko neurria berretsi, aldatu edo kendu bitartean 
administratuak ezin du neurrion aurka modu eraginkorrean jardun: alegazio-idatzia 
eta frogabideak aurkeztu ahal izango ditu, baina horrek ez dio ahalbidetu edo 
bermatuko kautelazko neurriaren inguruko erabakia segituan hartuko duenik 
organu eskudunak. 
 

Ikuskatzaileak hartutako kautelazko neurria lehenbailehen berretsi, aldatu 
edo kendu behar du organu eskumendunak. Hasiera batean ikuskatzaileak 
hartutako kautelazko neurria ezin da onartu nahitaezkoa den denbora baino 
gehiago luzatzea. Organu eskumendunaren erabakia ezin da geroratu. Lau eguneko 
epea nahikoa da Administrazioak kautelazko neurria hartu dela jakin dezan, 
zehapen-espedientea irekitzeko eta kautelazko neurria aztertzeko eta dagokion 
erabakia hartzeko. Gehienezko epea lautik hamabost egunera zabaltzea ez dago 
inondik inora ere justifikatua. 
  

Herritarren eskubideekiko erabat kaltegarria da salbuespeneko egoera 
horrenbeste luzatu ahal izatea. Lau eguneko epea luzatzea, nekazaritza edo 
elikagaigintzan dihardutenen ziurgabetasun eta “indefentsio” egoera luzatzea 
suposatzen du. Izan ere, Administrazioaren ahalmen hertsatzailea ahalik eta 
kontrol eta berme handienarekin gauzatu behar da eta ikuskatzaileen jarduera 
lehenbailehen ikuskatua izan behar du, zuzenbidearen araberakoak ez diren 
kautelazko neurriak edo arbitrarietate jarduerak ekiditeko. 

 
Nabarmentzeko moduko inguruabarra da 17/2008 Legearen 101. 

artikuluaren arabera ikuskapenak “pertsona edo erakunde juridiko pribatuek” egin 
ditzaketela, eta ez Administrazioaren baitako pertsonek. Beraz, herri- 
administrazioko kide ez direnak izan daitezke kautelazko neurriak hartu ahal izango 
dituztenak. Honek, baserritar, nekazari edo abeltzainen ziurgabetasun egoera 
handiagoa izatea eta ikuskatzailearen jarduera edo erabakiaren aurrean beraien 
eskubidearen defentsan izan ditzaketen bermeak apalagoak izatea dakar, berez. 

 
Zentzu honetan, azpimarragarria da Administrazioaren baitako organu 

eskumendunak erabakia lehenbailehen hartu ezean (gehienezko lau egunen 
epearen baitan) nekazaritza edo elikagaigintza jarduera burutzen duenari kaltea 
eragingo zaiola. Hartara, ikuskatzaileak hartutako kautelazko neurria berretsi ezean 
(kautelazko neurria aldatzea edo kentzea aginduaz) aipatu kaltea justifikatu gabea 



izango da eta ondarezko erantzukizun-administratiboa erakarri diezaioke 
Administrazioari (30/1992 Legearen 139. artikulua eta hurrengoen arabera). Begi 
bistakoa da, halako egoerak ekiditearren, Administrazioaren edo organu 
eskumendunaren jokatzeko ohiko modua bihurtu daitekeela kautelazko neurria 
berrestea; honakoa izango baita balizko ondarezko erantzunkizun administratiboak 
ekiditeko modua. Honek, guztiz desitxuratuko luke organu eskumendunak egin 
beharreko azterketa eta kontrol lana.  

    
Lau eguneko gehienezko epea mantentzeak, gainera, Administrazioaren 

jarduera eraginkorragoa eta azkarragoa izatea ekarriko du; ez-ohiko egoeratan 
Administrazioak lehenbailehen jardun behar baitu.  
 
 

b) 5/2004 Legea aplikagarria den eremua (ardoa edo antzerakoak) galkorrak 
ez diren produktuei eragiten die; aldiz, produktu galgarriak direnen kasuan epea 15 
egunera zabaltzea produktua bera galtzeko arrisku larria eragiten du, horrek 
baserritarrari eragingo dion kalte gehigarriaz. Alegia, ardoa edo antzeko 
produktuak ez dira nekazaritza produktu galgarriak eta, horregatik, ezin daiteke 
erkatu edo parekatu batean edo bestean kautelazko neurriak inolako kontrolik 
gabe izan dezakeen iraunkortasuna.   
 
 
 c) Ez da inondik inora ere arrazoitu eta justifikatzen lau eguneko epea 
horrenbeste zabaltzea / luzatzea. Aurreikusita dagoen epea ia lau aldiz handiagoa 
izatea proposatzen da, eta ez da epea horrenbeste zabaltzea justifikatu dezakeen 
inolako azalpenik ematen. EHNEren iritziz ez dago zertan luzatu aurreikusitako lau 
eguneko gehienezko epea; baina luzatu behar izango balitz ere, zintzoki uste dugu, 
organu eskumendunak erabakia hartu bitarteko epea ezin dela horrenbestekoa 
izan. 
    

 



 ZAZPIGARREN ARTIKULUA. Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako 
abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 106. artikulua. Elikagaigintzaren Arloko arau-
hausteak. 
  
 EHNEk ez du konpartitzen arau-hausteen arloa zabaltzeko egiten den 
proposamena. Bestela ere aplikagarriak diren araudi ezberdinengatik baserritar, 
nekazari eta abeltzainek nahikoa kontrol eta ikuskapen jasaten ditu, gainera jaso 
ditzakeen zigorren suposamenduak areagotzeko. 
 
 Arlo honetan proposatzen den aldaketa handia eta sakona da. Modu 
positiboan baloratzen da arau-hausteak sailkatu eta zehazteko eginiko ahalegina. 
Administrazioarentzat eta administratuarentzat mesedegarria eta desiragarria da 
balizko arau-hausteen deskribapena konkretua eta zehatza izatea. Horregatik, 
EHNEk ez dio erreparatzen arau-hausteen kopuruari, baizik eta nolakotasunari. 
Baina arau-hausteen azterketa kualifikatua eginez gero (ez soilik kuantitatiboa), 
ondorioa nabarmena da: arau-hausteen eremua zabaldu egiten da lege erreforma 
proposamenaz; eta horrekin ez du bat egiten EHNEk, dagoena nahikoa zorrotza 
baita honezkero. 
 
 Dena den, arau-hausteen erregimena gogortzeaz kontrakotasuna adierazi 
ondoren, jarraian suposamenduz-suposamendu proposatutako aldaketei EHNEk 
egiten dituen moldaketa proposamenak zehaztuko ditugu: 
 
 
→ “1.- Arau-hauste arinak dira: 

2.1. Erregistroen, nahitaezko dokumentazioaren eta trazabilitatearen 
arloetan. 
3.- Ez eguneratzea trazabilitate-erregistroen dokumentazioa, stocken eta 
mugimenduen orriak, dokumentazio komertziala edo nekazaritzako edo 
elikagaigintzako produktu baten trazabilitatea zaintzeko nahitaez eduki 
behar diren dokumentu guztiak, betiere eguneratzeko ezarrita zegoen 
egunetik hilabete baino gehiago igaro ez bada.” 

 
Dokumentazioaren eguneraketa eza arau-hauste arin edo larritzat jotzea 

gehigizkoa deritzogu, are gehiago berandutza hilabeteko epean edo gutxiagoan 
ezartzea. Beraz, printzipioz, EHNEk auzitan jartzen du dokumentazioaren 
eguneraketa falta arau-haustea izan behar duela; gauza arras ezberdina baita 
dokumentaziorik ez izatea edo dagoen dokumentazioa eguneratua ez izatea. 
 
 Ordezko izaeraz, eguneraketa eza arau-hauste moduan joko balitz, EHNEk 
uste du beharrezkoa dela eguneraketa eza arau-hauste moduan jotzeko 
eguneraketa-eza gutxieneko larritasuna izatea, hau da, EHNEren ikuspegitik ez da 
onargarria edozein eguneraketa-eza zigorgarria izatea. Proposatzen den 
erreformak ez du gutxieneko epe mugarik ezartzen eta, ondorioz, egun bakarreko 
eguneraketa eza ere arau-hauste arintzat jotzea ahalbidetzen du. Honakoa ez da 



onargarria EHNErentzat. Horregatik, eguneraketa eza arau-haustea izan behar 
badu, arau-haustea izateko baldintza batzuk ezarri beharko lirateke 
(garrantzitsuena, desfasea gutxieneko larritasun eta denbora kopurua izatea), 
proposatzen den erreforman jasotzen ez dena. 
 
 Zentzu honetan kontuan hartzeko modukoa da honakoa: produtuaren 
arabera eta produktuak dituen berezko ezaugarrien arabera dokumentazioaren 
eguneraketa ezak eragin bat edo bestea izan dezake. Ez baita berdina adibidez esne 
edo esnekietan dokumentazioaren eguneraketa-ezak izan dezakeen eragin eta 
larritasuna eta abeltzaintza- edo enbutizio-produktuetakoa. EHNEren ikuspegitik 
produktuak eta ekoizpen-metodoak erabat baldintzatzen du, beraz, 
dokumentazioaren eguneraketa-eza arau-haustea izan behar duen ala ez, eta 
izatekotan zer-nolako arau-haustea litzatekeen.  
 
 
→ “1.- Arau-hauste arinak dira: 

2.1. Erregistroen, nahitaezko dokumentazioaren eta trazabilitatearen 
arloetan. 
5.- Trazabilitate-sistemako dokumentu komertzial, adierazpen eta 
erregistroetan datu ez-zuzenak edo akatsak agertzea, edo agertu beharreko 
datu edo informazioak ez agertzea, betiere idatzitako kantitatearen eta 
kantitate zuzenaren arteko aldea ez bada aplikatzekoa den araudi 
espezifikoak ezarritako errore-tarteak baino handiagoak, edo, halakorik 
ezean, aldea ez bada %15 baino handiagoa. Legedi espezifikorik ezean, 
portzentaje hori jaitsi egingo da %5 arte, izendapen geografikoren bat edo 
bestelako kalitate- eta jatorri-ikurren bat duten produktuei buruzko 
adierazpen edo erregistroen kasuan.” 

 
 “Datu ez-zuzenaren” kontzeptu oso malgua eta zehazgabea da. Kontzeptu 
horren pean suposamendu asko eta asko barneratu daitezke. Askotariko 
interpretazioak egiteko aukera eskaintzen du, baita zilegiak ez direnak ere. 
Zuzentasunik ez duten datu batzuk arau-hauste izaera izatea agian onargarria izan 
daiteke suposamendu jakin batzuetan, baina inolako fede txarrik gabe eginiko 
“akatsak” arau-haustea suposatzea deitoragarria deritzogu. Gainera, datuetan 
akatsak izatea, esanahi dena eta zigortu nahi dena argi uzten duelakoan gaude, 
datu ez zuzenei erreferentziarik egin behar izan gabe. Horregatik, “datu ez-
zuzenen” erreferentzia ezabatzea proposatzen du EHNEk eta jarraian doan moduan 
jasotzea aipatu arau-hauste arinaren suposamendua: 
 
 “1.- Arau-hauste arinak dira: 

2.1. Erregistroen, nahitaezko dokumentazioaren eta trzabilitatearen 
arloetan. 
5.- Trazabilitate-sistemako dokumentu komertzial, adierazpen eta 
erregistroetan akatsak agertzea, edo agertu beharreko datu edo 
informazioak ez agertzea, betiere idatzitako kantitatearen eta kantitate 



zuzenaren arteko aldea ez bada aplikatzekoa den araudi espezifikoak 
ezarritako errore-tarteak baino handiagoak, edo, halakorik ezean, aldea ez 
bada %15 baino handiagoa. Legedi espezifikorik ezean, portzentaje hori jaitsi 
egingo da %5 arte, izendapen geografikoren bat edo bestelako kalitate- eta 
jatorri-ikurren bat duten produktuei buruzko adierazpen edo erregistroen 
kasuan.” 

 
 
→ “1.- Arau-hauste arinak dira: 

1.1. Erregistroen, nahitaezko dokumentazioaren eta trzabilitatearen 
arloetan. 
7.- Ez edukitzea identifikatuta gordailuak, siloak, edukiontziak eta handizka 
saltzen diren produktuen ontziak, edo identifikazioa ez izatea argia, edo ez 
edukitzea ezin ezabatuzko edo nahastuzko markarik markarik; orobat ez 
adieraztea bolumen nominala eta edukia, aplikatzekoa den araudi 
espezifikoak hala agintzen duenean” 

 
 Identifikazioa argia ez izatea kontzeptu lausoegia deritzogu; argia ez izateak 
ez baitu esanahi identifikazioa akatsduna denik edo hutsegieetara eraman 
dezakenik mezuaren hartzailea. Horregatik, haren ordez, identifikazio akatsak 
kontzeptua erabiltzea proposatzen du EHNEk jarraian azaldu bezala: 
 
 “1.- Arau-hauste arinak dira: 

1.1. Erregistroen, nahitaezko dokumentazioaren eta trzabilitatearen 
arloetan. 
7.- Ez edukitzea identifikatuta gordailuak, siloak, edukiontziak eta handizka 
saltzen diren produktuen ontziak, edo identifikazioa akatsduna izatea, edo ez 
edukitzea ezin ezabatuzko edo nahastuzko markarik markarik; orobat ez 
adieraztea bolumen nominala eta edukia, aplikatzekoa den araudi 
espezifikoak hala agintzen duenean” 

 
 
→  “1.- Arau-hauste arinak dira: 

1.2. Etiketen arloan. 
1. Elikagaigintzako produktuen edo elikagaiak produzitu eta 
komertzializatzeko materia eta elementuen etiketa, errotulu, aukezpen edo 
bilgarrietan datu ez-zuzenak edo akatsak agertzea, edo agertu beharreko 
datu edo informazioak ez agertzea, betiere datu ez-zuzen, akats edo agertu 
beharreko eta agertzen ez diren datu horiek ez badiete eragiten produktu 
edo materia eta elementu horien izaerari, identitateari, kalitateari, 
ezaugarriei edo jatorriari.” 

 
 “Datu ez-zuzenen” aipamena onartezina deritzogu, kontzeptu 
indeterminatua delako, batetik, eta “datu akatsduna” kontzeptuak esan nahi dena 



argi eta garbi uzten duelako, bestetik. Suposamendua jarraian adierazi bezala 
aurreikustea proposatzen du EHNEk: 
 
 “1.- Arau-hauste arinak dira: 

1.2. Etiketen arloan. 
1. Elikagaigintzako produktuen edo elikagaiak produzitu eta 
komertzializatzeko materia eta elementuen etiketa, errotulu, aukezpen edo 
bilgarrietan akatsak agertzea, edo agertu beharreko datu edo informazioak 
ez agertzea, betiere akats edo agertu beharreko eta agertzen ez diren datu 
horiek ez badiete eragiten produktu edo materia eta elementu horien 
izaerari, identitateari, kalitateari, ezaugarriei edo jatorriari.” 

 
 
→  “1.- Arau-hauste arinak dira: 

1.3. Ikuskapenaren arloan. 
2. Ez ematea osorik administrazio-ikuskapen eta –kontrolerako eginkizunak 
betetzeko beharrezkoa den informazioa edo dokumentazioa, edota 
informazio irakurtezina edo ulertezina izatea, ikuskapen-lana eragozteko 
moduan.” 

 
 EHNEren ikuspegitik deskribatzen den jokaera ezin daiteke zehapen 
administratiboa merezi duen arau-hauste moduan tipifikatu. 
 
 Gainera, arau-hausteaz egiten den deskribapena onartezina da:  

- Ez du kontuan hartzen ikuskatua denak eskuartean duen informazio eta 
dokumentazioa. Posible da “administrazio-ikuskapen eta –kontrolerako 
eginkizunak betetzeko beharrezkoa den informazioa edo 
dokumentazioa” “osorik” ez ematea, ikuskatua denak bestelako 
informazio edo dokumentaziorik aportatu ezin duelako. Aipatu jokaera 
zigorgarria litzateke eginiko aurrekuspenaz. EHNEren ikuspegitik ez 
litzateke zertan zigortu behar, ez baitago inolako borondate txarrik edota 
ikuskatzailearen jarduera trabatzeko inolako borondaterik. 

- Ikuskatzaileak beharrezkoa duen informazio eta dokumentazioa zer-
nolakoa den edo zenbaterainokoa den aurretiaz esaterik ez dago, 
burutuko duen eginkizun horretan egin nahi duen kontrol eta ikuskapen 
maila edo sakontasunaren araberakoa izango baita. Zentzu honetan 
posible da ikuskatzailearentzat emandako informazioa eta 
dokumentazioa “nahikoa ez” izatea, baina gertaera edo inguruabar jakin 
bat egiaztatzeko “nahikoa” izatea edo ikuskatua denak duen “guztia” 
eman izana. 

- Informazioa irakurtezina edo ulertezina ematea suposamendu gisa 
jasotzeazIkuskatzaile eta ikuskatuaren arteko komunikazio arazoaren 
erantzule bakarra ikuskatua egitea eta, gainera, zigorgarria bihurtzea 
gehiegizkoa dela iruditzen zaigu. 

 



 Hau guztiarengatik, eskari nagusi gisa aipatu aurreikuspena ezabatzea edo 
ez jasotzea proposatzen du EHNEk. Ordezko izaeraz, proposatutako arau 
haustearen deskribapenari honako idazkera ematea proposatzen da: 
 
 “1.- Arau-hauste arinak dira: 

1.3. Ikuskapenaren arloan. 
2. Administrazio-ikuskapen eta –kontrolerako eginkizunak betetzeko 
beharrezkoa den informazioa edo dokumentazioa eskatu ondoren, 
ikuskatuak eskuartean duen informazioa edo dokumentazioa ikuskatzaileari 
ez ematea, betiere ikuskapen-lana eragozten badu.” 

 
 
→  “1.- Arau-hauste arinak dira: 

1.4. Oro har, ez betetzea elikagaigintzako produkzioaren kalitatea 
defendatzearen arloan eskumena duten administrazioek eragileen jarduerari 
buruz ematen dituzten jarraibideak, eta elikagaiak produzitu eta 
komertzializatzearekin zerikusia duten arauetan ezarritako baldintzak, 
obligazioak edo debekuak –garraioari buruzkoak barne- betiere larritzat edo 
oso larritzat tipifikatzen ez diren arau-hauste formal soilak badira.” 

 
 Gisa honetako aurreikuspen edo arau-hausterik ez dago egun indarrean 
dagoen 17/2008 Legean. Honek, arau-hausteen eremua zer punturarte zabaldu 
nahi den erakusten du; ez soilik egunerarte zehapena merezi ez zuten jokaerak 
zigortu nahi direlako, baizik eta, baita ere eta bereziki, gertaerataz egiten den 
deskribapena oso zehazgabea delako. Hala, administrazioaren jarraibide soilak, 
bete beharreko arau baten mailan kokatzen dira, ez-betetzea zigortua den heinean. 
Gehiegizkoa deritzogu. EHNEk uste du halako aurreikuspenik ez dela egin behar, 
eta administrazioaren jarraibideak beteak izan daitezen ez dela zertan zigorraren 
mehatxua erabili behar. 
 
 
→ “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.1. Erregistroen, nahitaezko dokumentazioaren eta trzabilitatearen 
arloetan. 
3.- Ez eguneratzea trazabilitate-erregistroen dokumentazioa, stocken eta 
mugimenduen orriak, dokumentazio komertziala edo nekazaritzako edo 
elikagaigintzako produktu baten trazabilitatea zaintzeko nahitaez eduki 
behar diren dokumentu guztiak, betiere eguneratzeko ezarrita zegoen 
egunetik hilabete baino gehiago igaro bada, edo, epe hori igaro gabe ere, 
produkzioa eta stocka ezin badira justifikatu beste dokumentazio baten 
bidez.” 

 
  Aurrez azaldu bezala, EHNEk ez du uste dokumentazioaren 
eguneraketa falta arau-haustea izan behar duenik. 
 



 Edonola ere, eguneraketa eza arau-haustea izango balitz ere, “larria” izateko 
baldintzak gehitu beharko litzaizkioke (berandutzak gutxieneko larritasun eta 
denbora kopurua izatea) eta aurreikusten den epea handiagoa izan behar luke eta, 
edozein kasutan, dokumentazioaren eguneraketa eza bi hilabete baino gehiagokoa.     
 
 
→  “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.1. Erregistroen, nahitaezko dokumentazioaren eta trzabilitatearen 
arloetan. 
5.- Izendapen geografikoren bat edo bestelako kalitate- eta jatorri-ikurren 
bat duten produktuei buruzko adierazpen edo erregistroen kasuan, 
trazabilitate-sistemako dokumentu komertzial, adierazpen eta 
erregistroetan datu ez-zuzenak edo akatsak agertzea, edo agertu beharreko 
datu edo informazioak ez agertzea, betiere idatzitako kantitatearen eta 
kalitate zuzenaren arteko aldeak aplikatzekoa den araudi espezifikoak 
ezarritako errore-tarteak gainditzen baditu, edo araudi espezifikorik ezean, 
bien arteko aldea %15 edo %5 baino handiagoa bada.” 

 
 “Datu ez-zuzenak” aurreikuspena zehazgabea izanik kentzea proposatzen 
da. Garrantzitsuak diren hutsuneak edota nahita eragindako akatsak “arau-hauste” 
gisa jotzea logikoa deritzo EHNEk, baina ez borondate txarrik gabe jaso ahal izan 
den edozein datu ez zuzen. 
 
 Honenbestez, EHNEk aipatu artikulua honako modu honetan geratzea 
proposatzen du: 
 
  “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.1. Erregistroen, nahitaezko dokumentazioaren eta trzabilitatearen 
arloetan. 
5.- Izendapen geografikoren bat edo bestelako kalitate- eta jatorri-ikurren 
bat duten produktuei buruzko adierazpen edo erregistroen kasuan, 
trazabilitate-sistemako dokumentu komertzial, adierazpen eta 
erregistroetan akatsak agertzea edo agertu beharreko datu edo 
informazioak ez agertzea, betiere idatzitako kantitatearen eta kalitate 
zuzenaren arteko aldeak aplikatzekoa den araudi espezifikoak ezarritako 
errore-tarteak gainditzen baditu, edo araudi espezifikorik ezean, bien arteko 
aldea %15 edo %5 baino handiagoa bada.” 

 
 
→  “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.1. Erregistroen, nahitaezko dokumentazioaren eta trzabilitatearen 
arloetan. 
7.- Ez aurkeztea elikagaiei buruzko araudian ezarritako adierazpenak, edo 
akatsekin aurkeztea, betiere adierazpen horietako datu ez-zuzenek, akatsek 



edo ez-egiteek adierazpenetan aipatutako produktuen izaerari, kalitateari, 
ezaugarriei, osaerari edo jatorriari eragiten badiete.” 

 
 Aurrez azaldutako arrazoiarengatik, “datu ez-zuzenen” aipamena kentzea 
proposatzen du EHNEk; eta honenbestez, aurreikuspena honako moduan jasotzea 
proposatzen du: 
 
 “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.1. Erregistroen, nahitaezko dokumentazioaren eta trzabilitatearen 
arloetan. 
7.- Ez aurkeztea elikagaiei buruzko araudian ezarritako adierazpenak, edo 
akatsekin aurkeztea, betiere adierazpen horietako datu akatsek edo ez-
egiteek adierazpenetan aipatutako produktuen izaerari, kalitateari, 
ezaugarriei, osaerari edo jatorriari eragiten badiete.” 

 
 
→  “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.2. Etiketen arloan. 
2. Elikagaigintzako produktuen edo elikagaiak produzitzeko edo 
komertzializatzeko materia edo elementuen etiketatze, errotulazio, 
aukezpen edo bilgarrietan datu ez-zuzenak edo akatsak agertzea, edo agertu 
beharko luketen datuak ez agertzea, baldin eta datu ez-zuzen, akats edo 
agertu beharko luketen eta agertzen ez diren datu horiek produktu edo 
materia zein elementu horien izaerari, identitateari, kalitateari, ezaugarriei 
edo jatorriari eragiten badiete.” 

 
 Aurrez adierazitako moduan “datu ez-zuzenen” aipamena lausoegia 
deritzogu, eta horregatik, ez azaltzea proposatzen dugu. Honenbestez, aipatu arau-
hauste suposamendua honako modu honetan jasotzea proposatzen du EHNEk: 
 
 “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.2. Etiketen arloan. 
2. Elikagaigintzako produktuen edo elikagaiak produzitzeko edo 
komertzializatzeko materia edo elementuen etiketatze, errotulazio, 
aukezpen edo bilgarrietan akatsak agertzea edo agertu beharko luketen 
datuak ez agertzea, baldin eta akats edo agertu beharko luketen eta 
agertzen ez diren datu horiek produktu edo materia zein elementu horien 
izaerari, identitateari, kalitateari, ezaugarriei edo jatorriari eragiten 
badiete.” 

 
 
→  “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.3. Ikuskapenaren arloan. 
 2. Lege honek aipatzen dituen gaietako informazio-, zaintza-, ikerketa-, 
ikuskapen-, izapidetze- eta betearazpen-eginkizunak betetze aldera organu 



eskudunek edo beren agenteek eskatutako informazioa edo datuak emateari uko 
egitea edo aurka egitea, edota informazio ez-zuzena edo dokumentazio faltsua 
ematea, edota, baita ere, horiez guztiez ari garela, honako ekintza hauek: 
 
 Honako arau-haustea luze eta zabala denez, suposamentu ezberdin asko 
barnebiltzen dituen heinean, pasartez pasarte hobetu daitekeen hori 
azpimarratuko dugu. 
 
 Eskatutako informazioa edo datuak emateari uko egitea edo aurka egitea 
zigorgarria izateko, aipatutako jarrera funtsik gabea edo justifikatuezina izan behar 
duela deritzo EHNEk. Alegia, posible da ikuskapenean eskatutako informazioa edo 
datuak ez emateko egitatezko edo zuzenbidezko arrazoiak egotea, ikuskatua den 
baserritarraren ukapena edo aurkakotasuna justifikatzen dutena eta ikuskatzaileak 
kontuan hartu ez dituena. Zentzu honetan, arau-hauste larria egon dadin ukapena 
edo aurkakotasunaz gain elementu gehiago eman behar direla uste du EHNEk:  

- ukapena edo aurkakotasuna justifikatuezina izatea 
- behin baino gehiagotan ematea edo errepikatua izatea  
- ikuskatzaileak informazioa edo datuak ematearen ukapena edo 

aurkakotasuna arau-hauste larria izan daitekeela ohartarazi ondoren 
ikuskatua denak jarrera ez aldatzea. 

 
 Modu berean “informazio ez-zuzena” indeterminatuegia den kontzeptua 
deritzo EHNEk; eta horregatik, arau-haustea suposatu dezaketen jokaerak aurretiaz 
behar bezala identifikatzeari begira, zuzenagoa eta zehatzagoa deritzo “informazio 
faltsu” kontzeptua erabiltzea, zeinak berarekin dakarren informazio eman 
duenaren borondate maltzurra eta, baita ere, nahigabeko akatsak edo hutsuneak 
alde batera uztea. 
 
 Honenbestez, honakoa da artikulu honetako pasarte honi dagokionez EHNEk 
proposatzen duen idazketa: 
 
 “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.3. Ikuskapenaren arloan. 
2. Lege honek aipatzen dituen gaietako informazio-, zaintza-, ikerketa-, 
ikuskapen-, izapidetze- eta betearazpen-eginkizunak betetze aldera organu 
eskudunek edo beren agenteek eskatutako informazioa edo datuak emateari 
uko egitea edo aurka egitea, ukapena edo aurkakotasuna justifikatu 
dezaketen arrazoirik ez badago, errepikatua bada eta ikuskatzaileak 
informazioa edo datuak ematearen ukapena edo aurkakotasuna arau-
hauste larria izan daitekeela ohartarazi ondoren ikuskatua denak jarrera 
aldatzen ez badu. Halaber, informazio edo dokumentazio faltsua ematea, 
edota, baita ere, horiez guztiez ari garela, honako ekintza hauek: 

 
  
 



“a) Ez uztea lokaletara, instalazioetara edo garraiobideetara sartzen. 
 
 Jarrera honen oinarrian ikuskatua denaren jarreran bidezko arrazoiak 
daudela erabat alboratu egin behar denez honako idazketa ematea proposatzen du 
EHNEk: 
 

“a) Bidezko arrazoirik gabe lokaletara, instalazioetara edo garraiobideetara 
sartzen ez uztea. 

 
 

“b) Ez uztea laginak hartzen edo produktuen gaineko beste kontrol mota 
batzuk egiten. 

  
 Aurrez adierazi bezala, ikuskatua denaren jarrera justifikatu dezaketen  
bidezko arrazoiak egotea alboratu egin behar da. Horregatik, EHNEk jarraian doan 
idazketa ematea proposatzen du: 
 

“b) Bidezko arrazoirik gabe laginak hartzen edo produktuen gaineko beste 
kontrol mota batzuk egiten ez uztea. 
 

 
“d) Ez ematea, ikuskapena egiten den unean, ikuskapena egiten ari diren 
langileek beren ikerketa-eginkizunak betetzeko behar dituzten dokumentu, 
datu eta informazioak, eta ez uztea dokumentu horiek egiaztatzen.” 

 
 EHNEren ikuspegitik ikuskatua denari ikuskapena egiten den unean 
dokumentu, datu eta informazioa emateko aukera emateaz gain, ikuskapena egin 
eta lau egunen buruan unean bertan ematerik izan ez duen eta ikuskatzaileak 
galdatutako dokumentu, datu eta informazioa emateko aukera eman behar zaio. 
Dokumentu, datu eta informazioa ondoren aurkezteko aukera hau, gainera, bat 
dator ondorengo aurreikuspenean jasotzen denarekin. Izan ere, ez da logikoa e) 
arau-haustean ikuskatzaileak ikuskapena jasan duenari epe bat eman diezaiokeela 
aurreikustea eta d) arau-haustean halakorik ez jasotzea. Gehiegizkoa deritzogu 
ikuskapen unean bertan dokumentazioa, datu edo informazioa ez ematea 
zigorgarria den suposamendua bilakatzea. Aurreikuspen hau bere horretan uzteak, 
gainera, ondorengo suposamenduaren aplikagarritasuna ezbaian jarriko luke. Hau 
guztiarengatik, d) aurreikuspena honela jasotzea proposatzen da: 
 

“d) Ez ematea, ikuskapena egiten den unean edo hurrengo lau egunetan, 
ikuskapena egiten ari diren langileek beren ikerketa-eginkizunak betetzeko 
behar dituzten dokumentu, datu eta informazioak, eta ez uztea dokumentu 
horiek egiaztatzen.” 

 
 
→  “2.- Arau-hauste larriak dira: 



2.4. Beste arau-hauste larri batzuk. 
2. Operadoreen tegietan debekaturik dauden makinak edo instalazioak 
edukitzea edo baliatzea, elikagaigintzako produktuak produzitu, 
transformatu edo komertzializatzeko urratsetako edozeinetan gauzatzen 
diren jardueretarako, betiere arau-hauste oso larria ez bada. 

 
 “Erabilera” zigortzea arrazoizkoa deritzogun artean, “edukitza” bera 
zigortzea gehiegizkoa delakoan gaude. Makinak edo instalazioak ez dute inolako 
kalterik eragiten erabiliak ez badira, beraz, EHNEren ikuspegitik erabilera izango 
litzateke soilik zigortu daitekeen ekintza edo jarduera. Horregatik, honako idazketa 
proposatzen da:  
 
 “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.4. Beste arau-hauste larri batzuk. 
2. Operadoreen tegietan debekaturik dauden makinak edo instalazioak 
baliatzea, elikagaigintzako produktuak produzitu, transformatu edo 
komertzializatzeko urratsetako edozeinetan gauzatzen diren jardueretarako, 
betiere arau-hauste oso larria ez bada. 

 
 
→  “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.4. Beste arau-hauste larri batzuk. 
3. Handizka saltzeko produktuak eduki edo saltzea horretarako baimenik 
gabe, edo aplikatzekoa den legeria espezifikoak baimentzen ez dituen gaiak 
saltzea edo edukitzea, edo saltzeko edo edukitzeko baimena behar duten 
gaiak saltzea edo edukitzea. 

 
 Aurreko logika berari jarraituz, gehiegizkoa deritzogu “edukitza” zigorgarri 
bihurtzea. Horregatik eta idazketan sartutako hobekuntza txikiarengatik 
(euskarazko bertsioan ez baita argi adierazten baimendu gabeko ekintzataz ari 
denik)  honako idazketa proposatzen da: 
 
 “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.4. Beste arau-hauste larri batzuk. 
3. Handizka saltzeko produktuak saltzea horretarako baimenik gabe, edo 
aplikatzekoa den legeria espezifikoak baimentzen ez dituen gaiak saltzea, 
edo saltzeko baimena behar duten gaiak baimenik gabe saltzea.” 

 
 
→ “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.4. Beste arau-hauste larri batzuk. 
9. Berriro arau-hauste bera egitea hiru urteko epean. Ebazpena 
administrazio-bidean irmo bihurtu eta hurrengo egunetik hasiko da 
kontatzen epea.” 

 



EHNEk ez du uste berrerorketa suposamendua arau-haustearen izaerari 
eragin behar dionik. Berrerorketa arina den arau-haustearen larritasuna 
areagotzeko faktorea izan daiteke eta, ondorioz, ezarri beharreko zehapena 
gogorragoa edo arinagoa izateko kontuan izan beharrekoa; baina handik eta berez 
arina den arau-haustea larria bihurtzera aldea dago. 

 
Arau-hausteak duen izaera du behin, bitan edo hirutan egin edo gertatuta 

ere. Berez arina dena ez du zertan arau-hauste larria bihurtu bitan edo hirutan 
gertatu izanagatik. Bigarren edo hirugarren aldian gertatu izanak larritasun 
handiagoa du, noski, eta horregatik zehapena gogorragoa izatea logikoa da. Baina 
horrek ez du gertaeraren tipikotasunari eragin behar, baizik eta zehapenaren 
alorrari. 

 
Zentzu honetan, gogoan izan behar da honakoa: 30/1992 Legeak 131. 

artikuluan proportzionaltasun printzipioa jasotzerakoan, zehapenen alorrean arau-
haustea suposatzen duen gertaeraren larritasuna eta ezarritako zehapenaren 
artean oreka gorde behar dela aurreikusi ondoren, zehapenaren graduazioko 
inguruabarren artean asmoa, kalte-galeren izaera eta berrerorpena jasotzen ditu. 
Beraz, berrerorketa printzipioz zehapenaren graduaziorako oinarrizko inguruabarra 
da, baina ez arau-haustearen kalifikaziorako inguruabarra. 
 
 Egun indarrean dagoen araudian ez dago halako aurreikuspenik. EHNEk ez 
du uste halako arau-hauste aurreikuspena egitea justifikatua dagoenik edo 
beharrezkoa denik. 
 
 Horregatik guztiarengatik, eskar nagusi bezala, EHNEk honako aldaketa 
proposamena ez du onargarritzat jotzen eta, ondorioz, ez egitea edo ez onartzea 
proposatzen du. 
 
 
 Ordezko eskari bezala, arau-hauste “arina” berrerorketagatik “larria” 
bihurtzea onartuko balitz, EHNEk aurreikusitako epea gutxitzea proposatzen du. 
 
 Hiru urteko epea proportzioz kanpokoa edo gehiegizkoa dela deritzogu. 
Pentsa, Kode Penalean hiru aldiz falta bera urtebeteko epean burutzen duenaren 
kasuan soilik bihurtzen da “falta” litzatekeena “delitua”. 
 
 30/1992 Legeak 131. artikuluaren arabera berrerortzea egongo da 
urtebeteko epean izaera bereko arau-haustea egiten bada. Beraz, izaera 
orokorreko aurreikuspen horrekin bat etorriaz, hiru urteko aurreikuspena 
urtebetekoa izatea proposatzen du EHNEk. 
 
 Honako aldaketa proposatzen den arau-haustearen suposamenduari 
larritasuna gutxitzea suposatzen du; baina kontuan izan behar da, hala ere, 
aldaketa hau onartuta ere arau-haustearen aurreikuspena gogorra izaten jarraituko 



lukeela. Izan ere, graduazioaz jardun beharrean arau-haustearen izaerari berari 
eragingo lioke. 
 
 Azkenik, gaztelaniazkoan ez bezala euskarazko bertsioak balizko arau-
haustea “arina” dela jasotzea falta du.  
 
 Horregatik guztiarengatik, ordezko izaeraz, EHNEk suposamendua 
urtebetera murriztea proposatzen du eta honako idazkera ematea: 
 
 “2.- Arau-hauste larriak dira: 

2.4. Beste arau-hauste larri batzuk. 
9. Berriro arau-hauste arin bera egitea urte bateko epean. Ebazpena 
administrazio-bidean irmo bihurtu eta hurrengo egunetik hasiko da 
kontatzen epea.” 

 
 
→  “3. Arau-hauste oso larriak dira: 
 3.2.- Etiketatze arloan. 

2. Izendapen geografikoen edo elikagaigintzaren kalitatearen beste babes- 
edo ikur-mota batzuei dagozkien dokumentuak, zigiluak, etiketak edo 
bestelako identifikazio-elementuak bidegabeki edukitzea, negoziatzea edo 
erabiltzea, edo faltsutzea, betiere delitu edo falta ez bada.” 

  
 EHNEren ikuspegitik aipatutako identifikazio-elementuak diren babes- edo 
ikur-moten erabilera bidegabea edo faltsutzea arau-hauste oso larritzat kalifikatzea 
zilegia eta bidezkoa da, ez ordea aipatu identifikazio-elementuak izatea edo 
negoziatzea. Izan ere, baserritar, nekazari edo abeltzaina negoziazio prozesu baten 
baitan aurkitu daiteke edota identifikazio-elementuak bere esku izan ditzake 
arrazoi ezberdinegatik, adib. beste norbaiti eman behar diolako. Halako gertaera 
edo jokaerak ez dira zigorgarriak izan behar edo, bederen, ezin dira arau-hauste 
oso larritzat jo. 
 
 Zentzu honetan, adierazgarria da, batetik, indarrean dagoen araudiak 
zigortzen duen jokaera bakarra “erabilera” izatea, ez ordea “edukitzea” edo 
“negoziatzea” (ikusi 106. artikuluko 1.3. suposamendua). Gehiegizkoa deritzogu 
balizko edukitza edo negoziaziotara zabaltzea arau-hausteen esparrua. Bestetik, 
arau-haustearen balizko kalifikazioari dagokionez, ez dago parekatzerik 
“bidegabeko erabilera” eta erabileraren aurretik dauden bi jokaera horiek. 
 

Segurtasun juridikoaren aurkakoa deritzogu identifikaio-elementuen 
edukitza edo negoziazioa zehapena merezi duen jokaeren artean sartzea; arau-
hauste oso larri moduan, gainera. Izan ere, jokaera zehatzak eta ziurtasun nahikoz 
edonorengatik aurreikusteko modukoak izan behar dira soilik zehapena merezi 
duten portaera ez-zilegiak. Formulazio irekiegia, zabalegia, lausoegia edota 
zehaztugabeegia da “bidegabeki edukitzea” edo “bidegabeki negoziatzea”. 



Kontzeptu juridiko zehazgabeak dira, biak ala biak. Gutxieneko baina beharrezko 
ziurtasun mailarik ez du eskaintzen edukitza edo negoziazioa maila 
administratiboan zigortu ahal izateak. 

 
Azkenik, itxiera esaldia (“betiere delitu edo falta ez bada”) sobera dagoela 

deritzogu, zehapen eremu osoan non bis in idem printzipioa aplikagarria baita. 
Alegia, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak 137/2011 Irizpeneko 86. pasartean 
dioenaren ildotik, esan gabe doa halako jokaerak administrazioak zigortu 
ditzakeenak direla, organu jurisdikzionalak gertaera bera eremu penalean 
zigorgarria dela erabakitzearen kalterik gabe. 
 
 Honenbestez, EHNEk proposatutako arau aldaketa modu honetan jasotzea 
proposatzen du: 
 

“3. Arau-hauste oso larriak dira: 
 3.2.- Etiketatze arloan. 

2. Izendapen geografikoen edo elikagaigintzaren kalitatearen beste babes- 
edo ikur-mota batzuei dagozkien dokumentuak, zigiluak, etiketak edo 
bestelako identifikazio-elementuak bidegabeki erabiltzea edo faltsutzea.” 

 
 
    
→ “3. Arau-hauste oso larriak dira: 
 3.3.- Ikuskapenaren arloan. 

2. Ikuskapen-zerbitzuei ez uztea jarduten inolaz ere. 
 
 Honako arau-hauste suposamenduan beharrezkoa deritzogu jasotzea  
ikuskatua denaren jokaera justifikatu dezakeen arrazoi egiaztagarriak badaude 
aipatu jokaera ez dela zigorgarria izango. Horregatik, EHNEk honako idazkera 
proposatzen du: 
  

“3. Arau-hauste oso larriak dira: 
 3.3.- Ikuskapenaren arloan. 

2. Ikuskapen-zerbitzuei ez uztea jarduten inolaz ere, betiere tartean jokaera 
justifikatu dezakeen arrazoi egiaztagarriak ez badaude.” 

 
 
 
→  “3. Arau-hauste oso larriak dira: 
 3.3.- Ikuskapenaren arloan. 

3. Ikuskapenaren eta kontrolaren ardura duten langileak nahiz zehapen-
espedienteen instrukziogileak hertsatzea, mehatxatzea, iraintzea, 
errepresaliatzea, erasotzea edo beste edozein moldez estutzea, betiere delitu 
edo falta ez bada.” 

 



 EHNEren ikuspegitik zehazten diren jokaerak arau-haustetzat jotzea 
gehiegizkoa da; ez soilik indarrean dagoen 17/2008 Legean aipatu suposamendua 
aurreikusten ez delako, baizik eta eremu penalean aipatu jokaerak tipifikatuak 
daudelako eta zigorgarriak direlako. Alegia, edozein pertsonaren aurkako 
hertsapena, mehatxua, iraina, errepresaliak hartzea eta erasoak zigorgarriak dira 
organu jurisdikzionalengatik, are gehiago autoritate publikoaren maila onartzen 
zaien pertsonak badira jokaera horien subjektu pasiboak. Zentzu handirik ez duen 
bikoizketa dakar aurreikuspenak. 
 

Gainera, zehapenen arloan beharrezkoa den jokaeren deskribapen zehatza 
eta zihurraren aurkakoa da “edo beste edozein moldez estutzea” aurreikuspena. 
Izan ere, aipatutakoaren baitan edozein jokaera sartzeko aukera dago, ikuskatua 
izan den pertsonaren protesta edo ez-adostasun adierazpenetatik hasi sindikatu, 
elkarte edo herri-ordezkariek burutu ditzaketen ekintzetaraino. Alegia, 
ikuskatzaileen edo zehapen-espedienteen instrukziogileen jardunaren aurkako 
edozein kritika edo ekintza, modu batean edo bestean beraien jokaera “estutzea” 
dela interpretatu daiteke eta, honenbestez, erabat zilegiak eta bidezkoak diren 
protesta ekintzak zigortzeko aukera ematen du aurreikuspen zehazgabe horrek. 
Zentzu honetan, arau-haustea modu honetan idatzita geratuko balitz, EHNEk zein 
nekazaritzako eta abeltzaintza alorrean aritzen diren elkarte eta norbanakoek, 
erabat mugatuta izando lukete balizko ikuskapen edo zehapen espedienteen 
aurrean burutu ahal izando lituzkeen ekintza edo jarduerak; “presio soziala” baita 
askotan bidegabekeriak zuzentzeko dagoen tresna nagusia. 

 
Honenbestez, eskari nagusi moduan, EHNEk aipatu aurreikuspena ez egitea 

proposatzen du.  
 
Ordezko eskari moduan, EHNEk honako idazketa ematea proposatzen du: 
 
“3. Arau-hauste oso larriak dira: 

 3.3.- Ikuskapenaren arloan. 
3. Ikuskapenaren eta kontrolaren ardura duten langileak nahiz zehapen-
espedienteen instrukziogileak hertsatzea, mehatxatzea, iraintzea, 
errepresaliatzea edo erasotzea.” 
 
 

→  “3. Arau-hauste oso larriak dira: 
 3.4.- Beste arau-hauste oso larri batzuk. 

5. Elikagaigintza produktuak edo elikagaiak produzitzeko edo 
komerzializatzeko materiak eta elementuak produzitu, trasformatu 
komertzializatzeko urratsetako edozeinetan gauzatzen diren jarduerak 
gauzatzea aginduzko baimenik gabe, edo jarduerok baimen horretan 
jasotzen ez direlarik, edo baimen hori ezeztatua izan delarik, betiere 
pertsonentzat, animalientzat edo ingurumenerako arriskurik izan gabe.” 
 



Gaztelaniazko eta euskarazko aurreikuspenak ez dute gauza bera esaten, 
gaztelaniazkoan arau-haustea egingo dela dio pertsonentzat, animalientzat edo 
ingurumenerako arriskua dagoen kasuetan, eta euskarazkoan justu kontrakoa. 
Segurtasun juridikoarengatik kontraesan nabarmen hau zuzendu beharrekoa dela 
deritzogu, ez baita zertan gaztelaniazkoa baliagarria den idazkera denik ulertu 
behar. Eta honakoa diogu, euskarazko aurreikuspenak ez duelako logikarik, arau-
hauste oso larria egongo baita arrisku hori dagoen kasuetan. 

 
Beste alde batetik, ez da ulergarria zer dela-eta 3., 4. eta 5. pasarteetan 

euskarazko bertsioan beti  “pertsonentzat, animalientzat edo ingurumenerako 
arriskua” aurreikustea, eta gaztelaniazko bertsioan batzuetan “y” juntagailua eta 
beste batzuetan “o” erabiltzea. Bistakoa da bata edo bestea erabiltzeak esanahi 
ezberdina izateaz gain ondorio juridiko ezberdinak dakartzala. Honenbestez, 
aurreikuspen denotan modu berean jokatzea komenigarria eta beharrezkoa dela 
deritzogu. 

 
Honenbestez, EHNEk 3.4.3, 3.4.4 eta 3.4.5. pasarteak euskaraz zein 

gaztelaniaz esanahi bera izatea eta pasarte guztietan juntagailuak modu 
koherentean erabiltzea proposatzen du.  


