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2014ko abenduaren 13an hasi zen 
aplikatzen elikagaien etiketari buruzko 
Europako Erregelamendu berria; 
erregelamendu hori onartzearen helburua 
kontsumitzaileek erosi beharreko 
elikagaiak aukeratzerakoan informazio 
gehiago izatea da. 
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 •ELIKAGAIAREN JATORRIZKO HERRIALDEA. 
Orain arte jatorrizko herrialdea soilik elikagai 
hauetan adierazi behar zen: behiaren haragi 
freskoan, frutetan, barazkietan, eztian eta oliba-
olioan. Hemendik aurrera, txerriaren, ardiaren, 
ahuntzaren eta kortako hegaztien haragiaren 
kasuan ere nahitaezkoa izango da. Gainerako 
elikagaietan jatorria adieraztea borondatezkoa 
izango da, ez adierazteak nahasketa sor dezakeen 
kasuetan izan ezik.

•IZOZTE-DATA edo lehen izozte-data. Elikagaiak 
aurretik desizoztu badira, etiketan adierazi 
beharko da. Hori garrantzitsua da, ez baitira berriz 
izoztu behar etxean.

•ALERGENOAK. Alerge-
noen inguruko informa-
zioa ondo ikusi beharko da, 
eta gainerako osagaieta-
tik nabarmendu beharko 
da, tipografia desberdina 
erabiliz; kolorea, letra mota edo letra lodia. 

Beste berrikuntza batzuk honako hauek dira: 
“sodio” hitza kentzea eta “gatza” hitzaz ordeztea 
(hori denok ulertzen dugu); datu guztiak batera 
egotea, “ikus-eremu” berean (horrela behin 
begiratuta kontsumitzaileak informazio guztia ikus 
dezake ontzi osoaren azaleran begiratu beharrik 
gabe); azkenik, arrantza-produktuen kasuan, 
etiketan aleak harrapatzeko metodoa adierazi 
beharko da.

Informazio gehiago lortzeko:

www.kontsumobide.eus
KontsumoBIdE-Kontsumoko Euskal Institutua 

www.elika.net  
Elika Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako 

Euskal Fundazioa 

www.aecosan.msssi.gob.es  
Kontsumoaren, Elikagaien Segurtasunaren eta 

Nutrizioaren Espainiako Agentzia

Elikagaien etiketaren
Arautegi berria

Erregelamendu berriak hainbat berrikuntza 
eskaintzen ditu, kontsumitzaileari kontsumitu 
beharreko elikagaiak modu kritiko eta arduratsuan 
aukeratzeko zeregina erraztuko diotenak hain 
zuzen. Honako hauek dira nabarmenenak:

 •LETRA TXIKIA ez da hain txikia 
izango; izan ere, gutxienez, 1,2 
mm-ko neurria izan beharko du 
ontzi normaletan eta 0,9 mm-koa 
ontzi txikietan.

• NUTRIZIO-INFORMAZIOA. 
Nahitaezkoa izango da elikagai guztietan, edari 
alkoholdunetan izan ezik. 100 g edo 100 ml 
hartuko dira beti erreferentziatzat, horrela elikagai 
desberdinen arteko alderaketa errazteko.

• KOIPEAK ZEHAZTUAK. Ez da nahikoa izango 
landare-koipea edo animalia-koipea dela 
adieraztearekin; argi agertu beharko da jatorria 
zein den; oliba, ekilorea, palma… 



Erabiltzaile orok eskubidea 

du kontratatutako zerbitzu 

bat bertan behera uzteko 

(telefonia, elektrizitatea, 

aseguruak…), baina garran-

tzitsua da argi izatea nola 

eta noiz egin behar den.
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Kontratupeko zerbitzu bat 
nola utzi bertan behera

• Konpainian baja edo aldaketa eskatu aurretik, egiaztatu iraunkortasun-konpromisorik 
ote dagoen. Iraunkortasun-konpromisoa badago eta ezarritako epea oraindik bete ez 
bada, oraindik bete ez den aldiarekiko proportzionala den zenbateko bat ordaindu 
beharko dugu penalizazio gisa.

• Kontuan izan baja eskatzeko kontratuan hitzartutako epeak.

 • Ziurtatu ez daukazula zerbitzu gehigarririk kontratatuta; izan ere, faktura berean kobratzen 
badira ere, konpainiak ez die baja emango esanbidez zehazten ez badira. Esate baterako, 
galdararen mantentze-zerbitzuak (gas-kontratuarekin lotua), ordainketa-telebista 
(telefonia-kontratuarekin lotua)…

 • Kontratatutako zerbitzua edozein izanda ere, baja emateko modurik hoberena idazki 
bidez egitea da: gutun ziurtatu bidez jaso izanaren agiriarekin, burofax bidez edo posta 
elektroniko bidez.

 • Informa zaitez baja-eskaerarekin batera dokumentazio gehigarriren bat aurkeztu behar 
ote den jakiteko.

KontsumoBIDEk gomendatzen du:



Azterlan hori adinekoei zuzendutako kontsumoaren 
alorreko prestakuntza-programan parte hartu duten 
352 pertsonari  egindako inkestatik dator. Azterlan 
horren bitartez, telefonia mugikorraren zerbitzuei 
dagokienez adinekoek zer ohitura dituzten jakin 
nahi izan da, baita adinekoek zer zailtasun eta/edo 
arazo izan litzaketen ere. Honako  ondorio hauek 
atera dira, besteak beste:

 • Inkesta egin zaien pertsonen %53,70ek adierazi 
du konpainien tarifak alderatzen dituela 
kontratua sinatu aurretik, baina soilik %23k 
galdetzen du adinekoentzako tarifa berezirik ba 
ote dagoen, %23k informazio idatzia eskatzen 
du, eta %27k iraute-klausularik ba ote dagoen 
galdetzen du. 

• Inkesta egin zaien %64,50ek uste du kontratua 
sinatuz gero ez duela atzera egiteko aukerarik, 
eta %41,80ren ustez dei bat egitea nahikoa da 
kontratua ezeztatzeko. 

• Gehiengoak (%86,90) jakin badaki telefono-
zenbakiari eusteko aukera duela konpainiaz 
aldatzen denean, baita gailu bera erabiltzen jarrai 
dezakeela ere, telefono-konpainiaz aldatuta ere 
(%81,30).

Adinekoek gero eta gehiago erabiltzen dute telefono mugikorra eta hark eskaintzen 
dituen zerbitzuak (Internet, sare sozialak, WhatsApp…). Kolektibo horrek zerbitzu 
horren aurrean dituen eskubideen babesa sustatzeko, KontsumoBIDEk, “Adinekoak 
eta teknologia berriak: telefonia mugikorra” izeneko azterlana gauzatu du 2015. urtean.

Ikerketa
Adinekoak eta  

teknologia berriak:
telefonia mugikorra  
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GOGOAN IZAN
Zure telefonia-konpainiarekin gatazkaren bat baduzu:

•  Adierazi zure kexa telefonia-konpainiari. 

• Gogobeteko erantzunik jasotzen ez baduzu, erreklamatu idazki bidez (erreklamazio-
orria) edozein kontsumo-organismoren aurrean (KontsumoBIdE, KIUB edo kontsumitzaile 
eta erabiltzaileen elkartea) bitartekari gisa jardun dezaten gatazkan.

• Ez ahaztu arbitraje bat eska dezakezula gatazka konpontzeko, edo, hala badagokio, 
bide judizialera jo dezakezula

 •“Tarifikazio osagarriko zerbitzuak” 
ezagutzeari dagokionez, bildutako datuek 
agerian jartzen dute inkestatutako pertsonen 
erdiek, gutxi gorabehera, badakitela horrelako 
zerbitzuak direla 803, 806, 807 eta 905 zenbakiez 
hasten diren telefono-zenbakietara egindako 
deiak (%66,80) eta 2, 3, 79 eta 99 zenbakiez 
hasten diren telefono-zenbakietara bidalitako 
mezuak (%55,70). Baina %62,20k uste du, oker, 
902 zenbakira egindako deiak ere “tarifikazio 
osagarriko zerbitzuen” barruan sartzen direla, 
baina dei horiek probintziako deiaren antzeko 
prezioa dute.

•  Bestalde, inkesta egin zaien pertsonen %67,60k 
ez daki bere operadoreari eska diezaiokeela 
“tarifikazio osagarriko zerbitzuetarako” sarbidea 
murriztea. 

•Telefonia-konpainiarekin izandako gatazkei 
dagokienez, inkesta egin zaien hiru lagunetik 
batek (%32,95) adierazi du arazoren bat izan duela 
bere telefonia mugikorraren operadorearekin, eta 
kasuen ia erdian (%42,73), fakturarekin izan dira 
arazoak. 

•Bere telefonia-konpainiarekin gatazkaren  
bat izan duten pertsonen erdiek baino gehiagok 
(%59,80) adierazi dute behar bezala konpondu 
dutela. Baina %20,50ek aitortzen du ez duela 
erreklamatu.

Bildutako datuen arabera, adinekoek telefonia 
mugikorraren inguruan dituzten eskubideei buruz 
adinekoak prestatzen eta adinekoei informazioa 
ematen jarraitu nahi du KontsumoBIDEk, 
konpainia handien aurrean adinekoek duten 
ahultasuna saihesteko.

Horregatik, KontsumoBIDEk 
jakinarazten du:

• Kontratatu aurretik, ondo informa zaitez 
hainbat konpainiaren tarifei eta baldintzei 
buruz (iraunkortasuna, adinekoek eduki 
litzaketen deskontuak…).

• Eskatu eta gorde kontratu idatzia.

•Urruneko kontratua egiten baduzu 
(telefonoz, Internet bidez…) egutegiko 
14 egun dituzu kontratuan atzera 
egiteko, justifikaziorik eta kosturik gabe. 
Komenigarria da idazki bidez egitea.

•Ustekabekorik ez izateko, “tarifikazio 
osagarriko zerbitzuak” murrizteko eska 
diezaiokezu zure operadoreari.
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HITZALdIAK ETA PRESTAKUNTZA IKASGELAK 
Guztira 58 HITZALDI eta 64 TAILER egin dira, honako eduki hauei 
lotuta:

ESKERRAK
•  Gure jardueretan parte hartu duten 

Nagusien Zentroei.
•  Bere ezagutzaren berri eman diguten 

laguntzaileei.
•  Bisitak egiten uzten diguten ekoizpen 

eta zerbitzu zentroei.

BISITAK  
28 Kontsumo formakuntza, 
zerbitzu eta ekoizpen zentroak 
bisitatu dira.

  CAFES LA BRASILEÑA 7
  VICRILA  6
  NESTLE 1
  METRO BILBAO 1
  TORREMAdARIAGA 5
  MUSEO CEMENTOS REZOLA 2
  GIEZBERRI 1
  MERCABILBAO  1
  HAZI 3
  FUNdACION CRISTINA ENEA 1

Bisitatu ditugun herriak 

     
BIZKAIA

ARABA

GIPUZKOA

Aramaio

San Millan

Zigoitia

Otxandio

Alegría-Dulantzi
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Legutiano

Asparrena

VItOrIA-GAStEIZ
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Mañaria Izurtza

Elorrio

Eskoriatza

OrdiziaBergara

Irun

Artzentales

Balmaseda

Galdames

Hondarribia

Aretxabaleta

Urretxu

DONOStIA / 
S.SEBAStIAN

Errenteria
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Barakaldo
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Arrigorriaga
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2015ko datuak 

Medikazioa eta automedikazioa
Elikadura eta Nutrizioa
Adinduen Segurtasuna
Kontsumitzailearen eskubideak eta  
betebeharrak y Usuarias
Elektrizitatea eta gasa
Kontsumo iraunkorra
Merkataritza-establezimendutik kanpoko  
salmentak eta mirari-produktuak
Banku-zerbitzuak

Elikagaiak, bertakoak eta sasoikoak
Bidaiaren eskubideak
Elikagaien segurtasuna
Produktuen bermea eta Laguntza Teknikoko Zerbitzuak
Erosketa arduratsuak
Produktuen etiketak
Telefono eta Internet Zerbitzuak
Aseguruak
Uraren kontsumoa eta aurrestea
Publizitatea eta salmentak

Eskaini diren jardueretan 
guztira 3.025 PERTSONEK 
parte hartu dute (2.356 
emakume eta 669 gizon).
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Prestakuntza  
irudietan

Erroxapea emakumeen elkartea (Bermeo) 
Bisita: CAFES LA BRASILEÑA

OMIC Barakaldo 
Bisita: VICRILA

Club de jubilados Balmaseda 
Bisita: MERCABILBAO

Zuhaizti jubilatuen elkartea (Ordizia)
Bisita: GIEZBERRI

Hogar jub. Gure Izerdia 
Bisita: TXAKOLINGUNE de BAKIO

Personas Mayores de Durango 
Bisita: TORREMAdARIAGA

CEPA Herrera 
Bisita: CRISTINA ENEA FUNdAZIOA

Pozgarri jubilatuen elkartea (Morga) 
Bisita: CAFES LA BRASILEÑA
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Kontsumobidek doako zerbitzu hauek eskaintzen dizkie kontsumitzaileei:

Informazioa

Prestakuntza

Erreklamazioak

Salaketak

Kontsumoari buruzko informazioa emanez  hainbat 
bide eta formaturen bitartez: bloga, webgunea, 
sare sozialak, liburuxkak…

Kontsultei erantzunez

Modu iraunkorrean online, webgunearen bitartez, 
eta Kontsumobideren Prestakuntza Zentroetan:

Unean-unean, deialdi baten bidez

Zerbitzuen Katalogoa
kontsumitzaileei zuzenduta

Aurrez aurrekoak eta telefono bidezkoak, hiru 
lurralde-bulegoetan:

Online, bai www.kontsumobide.eus 
webgunearen bidez, bai aplikazioaren bidez.

VITORIA-GASTEIZ  Santiago 11. Tel.: 945062161

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Easo 10. Tel.: 943022547

BILBAO Alameda Rekalde 39A. Tel.: 944031473

Herritarrei arreta emateko ordutegia 8:30etik 14:00etara.

     VITORIA-GASTEIZ  Adriano VI.a 20 1. solairua Tel.: 945016600

      DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Zarategi pas. 82-84 bis. Tel.: 943022590

     BILBAO Nicolas Alkorta, 2 1. solairua Tel.: 944032220

Prestakuntza 14 urtetik gorako pertsonei 
zuzenduta dago. Edozein pertsona fi sikok, 
bai taldean bai bakarka, eman dezake izena 
prestakuntza-jardueretan; jarduera egingo da 
gutxienez 6 pertsonek interesa badute.

Euskadiko Ikastetxeetan: Ikasleei, hezitzaileei 
eta gurasoei zuzenduta.

Adineko pertsonentzako espezifi koa.

Erakunde Publikoetan.

Bitartekaritza
Kontsumo-gatazka bat erreklamatzen denean, 
Kontsumobide alderdien artean (kontsumitzailea 
eta enpresa) bitartekaritza egiten saiatuko da, 
gatazka konpontzeko akordio batera iritsi ahal izan 
daitezen. 

Bitartekaritza egiten duen bitartean erreklamatutako 
erakundeak kontsumo arloko arau-hausteren 
bat egin duen zantzurik aurkitzen baldin badu, 
Kontsumobidek gertaerak aztertuko ditu, eta 
beharrezkoa izanez gero, zigor-neurriak hartuko 
ditu.

Arbitrajea

Bitartekaritza egiterik ez baldin badu eta enpresa 
kontsumo arloko arbitraje-sistemara atxikita baldin 
badago, Kontsumobidek arbitraje-zerbitzua 
eskaintzen du. Horren bidez, auzia ebatziko duen 
arbitraje-elkargoak alderdiei biltzeko eskatu eta 
entzuten die eta ekitatez erabakitzen du. 

Desegokitzat jotzen diren enpresa-jarduerekin 
lotutako salaketen kasuan, Kontsumobidek, 
egokitzat jotzen badu, salatutako gertaerak ikertu 
eta aztertzen ditu, baita arau-hauste egozgarriak 
eragin ditzaketen jarduerak egin diren ere, eta 
beharrezko neurriak hartzen ditu.

Non aurkeztu?

Kontsumobideren lurralde-bulegoetan.

Kontsumitzaileak informatzeko udal bulegoetan 
(KIUB), halakoak dauden udalerrietan.

Online: www.kontsumobide.eus.
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