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Etiketatzea eta beste arau batzuk

Etiketak produktuari buruzko informazioa ematen du, eta kontsumitzaileari 

aukera ematen dio erosi aurretik alderatzeko eta hautatzeko.



Honakoa adierazi behar duzu:

Produktuaren izena (adibidez, laranja).

Barietatea (adib.: Navel taldea)

Kategoria komertziala (adibidez, estra, 
1. kategoria, 2. kategoria).

Kalibrea.

Neurketa-unitate bakoitzeko prezioa: 
euro/kg edo euro/pieza.

Jatorrizko herrialdea.

Liburuxka honetan jasotako informazioa 543/2011 (EB) Erregelamenduan eta 126/2015 Errege Dekretuan oinarritzen da, 
eta laranjei, madariei, sagarrei, tomateei (adarreko tomatea izan ezik), letxugei eta eskarolari buruzkoa da. Beste fruta eta barazki 
batzuk araudi osagarrien eraginpean egon daitezke.
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Bezeroen eskura informazio egiazkoa eta osoa jartzea, errakuntzarik eragin gabe. 

Enpresa-, lan- eta osasun-araudia betetzen duten hornitzaileengan konfiantza izan, 
eta enpresa hornitzaileak kalitateari, kalibreari eta trazabilitateari buruz ematen 

dizun informazioa helarazi kontsumitzaileei.

Publizitatea loteslea da.

Ez ahaztu:

Ontziratu gabeko produktuak

1,98€/kg

Laranja
Barietatea
Kategoria
Kalibrea
Jatorrizko herrialdea

Erakutsi nahitaezko informazioa jasotzen duen etiketa, oholtxoa edo kartela ondo ikusteko 

moduan, produktuen gainean edo ondoan. Hauek, jatorrizko ontziekin edo horiek gabe 

aurkez daitezke.

Barazkietan ez da nahitaezkoa.



Salmenta telefonoz, internetez edo sare 

sozialen bidez egiten bada, kontsumitzaileari 

informazioa emateko betebeharrak indarrean 

jarraituko du.

Z E R

B E T E B E H A R ?d i tuzu

Gainera, hau egin behar duzu:

BETEBEHARRAK
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Tiketa edo faktura eman.

Informatu onartutako ordainbideen berri.

Erakutsi testu hau agerian eta irakurtzeko 

moduan: “Nahi duenak eskuragarri ditu 

Erreklamazio-orriak/Existen hojas de 

reclamaciones a disposición de quienes lo 

soliciten”.

Erreklamazio-orriak edukitzea eta eskatzen 

dituztenean ematea. Horretarako, aldez 

aurretik erosi behar dira Kontsumobideren 

bulegoetan edo kontsumobide.eus helbidean.

Ontziratutako produktuetan, adierazi 

etiketetan: produktuaren izena; barietatea; 

kategoria komertziala; jatorrizko herrialdea; 

eduki garbia; identifikazioa (elikagai-

enpresako operadorearen izena eta 

helbidea).

Edozein unetan ontziratu gabeko 

elikagaiak behar bezala identifikatu 

ahal izateko, establezimenduek beren 

hornitzaileek emandako informazioa gorde 

behar dute, elikagaiak kontsumitu direla 

zentzuz ondorioztatu ahal izan arte, 

gutxienez.

Ez ahaztu: 

etiketak eta oholtxoak ondo 

jarrita egon behar dira, 

informazioa argi eta garbi 

idatzi eta nahasterik ez eragin.



Eskaini bertako eta sasoiko produktuak 

eta km0-ko elikagaiei lehentasuna eman. 

Ekoizleei laguntzen diezu 

eta ingurumen-inpaktu 

txikiagoa bultzatzen duzu.

Aukerarik onena

Solteko produktuak

Ez eskaini beharrezkoak ez diren ontziak

“Itsusia” dena ere jaten da

Ahal den neurrian, 

plastikoa eta ontziak 

gutxiago erabili salgai 

jarritako produktuetan. 

Gehiegi paketatutako 

produkturik ez eskaini.

Pentsatu: platano edo aguakate batek 

babesten duen azal propioa badute, 

zergatik saldu behar dira ontziratuta?

Eskaini solteko 

produktuak eta 

bezeroak animatu 

beren oihal-poltsa edo 

ontzia eramatera.

Eskaini itxura irregularra duten fruta eta barazki “itsusiak”. Ezin 

hobeto jateko modukoak dira eta gainerakoen kalitate bera 

dute, zapore eta testurari dagokionez.
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ZER JARDUNBIDE EGOKI ?e s k a i n  d e z a k e z u

Elikadura jasangarria1 Kontsumo arduratsuak 

ingurumenarekiko konpromisoari 

lotuta egon behar du, eta jasangarria 

eta etikoa izan behar du. 
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Erraztu ekoizpen 

integratuaren, ekologikoaren 

edo babestutako jatorri-

deituraren bidez lortutako 

elikagaiak eskuratzea.

Etiketa ekologikoak, etab.

Plangintza

Bereizi eta birziklatu

Helburua:
ez bota elikagairik

Berrikusi izakinak, planifikatu 

erosketak, kontserbatu 

produktuak behar bezala, 

hondatu ez daitezen.

Zure negozioak hondakin 

organikoak sortzen ditu, 

bereizi eta birziklatu 

itzazu. Hondakin organikoak konposta 

egiteko erabiliko dira, eta zabor-maila 

murriztuko dugu.

JARDU
NBIDE EGOKIAK

ZER JARDUNBIDE EGOKI ?e s k a i n  d e z a k e z u

MURRIZTU, BERRERABILI

BIRBANATU,

ERREBALORIZATU

4R araua 
aplikatu:

Elikagaien xahuketaren aurkako Euskadiko Plataforma

Plataforman parte hartu nahi baduzu, zoaz zerodespilfarro.eus helbidera. Webgunean, gainera, elikagaiak 
alferrik ez galtzeko moduari buruzko informazio erabilgarria aurkituko duzu.

Elikadura jasangarria1

4



Kontsumitzaileen eta enpresen arteko gatazkak 

konpontzeko tresna bat da: erraza, azkarra, 

eraginkorra eta doakoa.

Borondatezko prozedura da, loteslea.

Atxikitzeko, www.kontsumobide.eus webgunean 

eskuragarri dagoen atxikipen-eredua bete eta 

arbitraje-batzordera bidali behar da.

Sistemarekiko atxikimendua egiaztatzen duen 

bereizgarri ofiziala lortzen da.

Kontsumoko arbitraje-sistemari atxikitu2

junta-arbitral@kontsumobide.eus

Euskadiko kontsumoko Arbitraje Batzordea

Santiago etorbidea 11, 01002 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 062170

Zerbitzuei kalitate-

elementu gehigarri 

bat gehitzeko aukera 

ematen du. 
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Eman kontsumitzaileari.

Osatu orrian enpresaren datuen atala, azaldu egoki iritzitako 

alegazioak eta sinatu.

Gorde arrosa koloreko kopia eta Kontsumoko Ikuskaritza Zerbitzuen 

eskura jarri.

Bete orria, erreklamazioaren arrazoiak eta uzia azalduta.

Entregatu Kontsumobiden edo Kontsumitzaileen Informaziorako 

Udal-Bulego batean (KIUB).

Erreklamatutako establezimenduari jakinarazten dio eta 15 eguneko epea ematen zaio 

alegazioak aurkezteko.

Harremanetan jartzen da enpresarekin, bitartekari-lanak egiteko kontsumitzailearen eta 

enpresaren artean, gatazka konpontzeko akordio bat lortzen laguntzeko.

Administrazioko arau-hauste bat dagoela ikusten badu, zehapena ezarri ahal izango du.

N O L A  J O K A T U ?gatazka  i zanez  gero

Erreklamazio-orria eskatzen bada:

Kontsumitzaileak, berriz, hau egin behar du:

Administrazioak, erreklamazio-orria jasotzen duenean:

Akordio batera iristea 

eta adiskidetasunez 

konpontzea da 

aukerarik onena, baina 

ez da beti lortzen.

NOLA JOKATU
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543/2011 (EB) Betearazpen Erregelamendua, 

2011ko ekainaren 7koa, Kontseiluaren 1234/2007 (EE) 

Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena 

fruta eta barazkien sektorean eta eraldatutako fruta eta 

barazkien sektorean. (EBAO, 157. zk., 2011ko ekainaren 

15ekoa).

126/2015 Errege Dekretua, otsailaren 27koa, azken 

kontsumitzaileari eta kolektibitateei saltzeko ontziratu gabe 

aurkezten diren elikagaien, erosleak eskatuta saltokietan 

ontziratutako elikagaien eta txikizkako merkataritzaren 

titularrek ontziratutako elikagaien elikadura-informazioari 

buruzko arau orokorra onartzen duena (2015eko 

martxoaren 4ko BOE, 54. zk.).

6/2003 Legea, abenduaren 22koa, Kontsumitzaileen 

eta Erabiltzaileen Estatutuarena (254. EHAA, 2003ko 

abenduaren 30ekoa).

1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 

16koa, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege 

Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina 

onartzen duena.

142/2014 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Kontsumoko 

erreklamazio-orriei eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen 

kexa, erreklamazio eta salaketei erantzuteko prozedurari 

buruzkoa (133. EHAA, 2014ko uztailaren 15ekoa).

3423/2000 Errege Dekretua, abenduaren 15ekoa, 

kontsumitzaile eta erabiltzaileei eskainitako produktuen 

prezioak nola adierazi arautzen duena (BOE, 311 zk., 

2000/12/28koa).

Batzordearen 2019/428 (EB) Erregelamendu 

Eskuordetua, 2018ko uztailaren 12koa, 543/2011 

(EB) Betearazpen Erregelamendua aldatzen duena fruten 

eta barazkien sektoreko merkaturatze-arauei dagokienez 

(2019ko martxoaren 19ko EBAO, 75. zk.).

 1169/2011 (EB) Erregelamendua, Europako 

Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2011ko urriaren 

25ekoa, kontsumitzaileari ematen zaion elikadura-

informazioari buruzkoa, Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 1924/2006 (EE) eta 1925/2006 (EE) 

Erregelamenduak aldatzen dituena eta Batzordearen 87/250/

EEE Zuzentaraua, Kontseiluaren 90/496/EEE Zuzentaraua 

eta Batzordearen 1999/10/EE Zuzentaraua indargabetzen 

dituena. Batzordearen 2008/5/EE Erregelamendua eta 

Batzordearen 608/2004 (EE) Erregelamendua (EBAO, 

304. zk., azaroaren 22koa). 

2018/848 (EB) Erregelamendua, Europako 

Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2018ko maiatzaren 

30ekoa, ekoizpen ekologikoari eta produktu ekologikoen 

etiketatzeari buruzkoa eta 834/2007 (EE) Erregelamendua 

indargabetzen duena. 834/2007 Erregelamendua 

indargabetzen du. Indarrean 2018-11-17an, 2021eko 

urtarrilaren 1ean.

 2018/775 EB Erregelamendua, kontsumitzaileari ematen 

zaion elikadura-informazioari buruzko Europako Parlamentuaren 

eta Kontseiluaren 1169/2011 (EB) Erregelamenduaren 

26. artikuluaren 3. apartatua aplikatzeko xedapenak ezartzen 

dituena, elikagai baten osagai primarioaren jatorrizko herrialdea 

edo jatorria adierazteko arauei dagokienez. 2020ko apirilaren 

1etik aurrera aplikatuko da (EBAO, 131. artikulua, 2018ko 

maiatzaren 29koa).  
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Liburuxka honetan jasotako informazioa informatiboa da, eta ez da legez loteslea. Legezko informazio zehatza jasotzeko, 
indarrean dagoen legeriara jo behar da.


