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Kontsumobidek Espainiako Kontsumo Erakundeari bidalitako produktuen 
laginak (EROSKI eta ERCORECA) analizatu ondoren 
 
 
ANALISIEN EMAITZEK ZIURTATU DUTE EUSKAL 
PRODUKTUEK EZ DUTELA % 1 BAINO ZALDIKI  
GEHIAGO 
 
 
Kontsumobideko zuzendari Belen Greavesek Espainiako Kontsumo 
Erakundeko Kalitatearen Ikerketa eta Kontrolerako Zentroak, EBk eskatuta, 
egin dituen analisien emaitzak aurkeztu ditu Eusko Legebiltzarreko Osasun eta 
Kontsumo Batzordean, gaur goizean; analisiok etiketan hala adierazten ez 
zuten produktuetan zaldikia ote zegoen ikusteko egin dituzte. 
 
 
 
 
«Euskal elikagai-saltoki handiek ongi etiketatzen dute», nabarmendu du 
Kontsumobideko zuzendari Belen Greavesek, zeinak Kontsumobidek 
Espainiako Kontsumo Erakundeari bidalitako laginei egindako analisien 
emaitzak aurkeztu baititu Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo 
Batzordean. Horien arabera, aztertutako euskal produktuek ez dute % 1 
baino zaldiki gehiago; maila hori finkatu du EBk, erreferentzia gisa, elikagai 
jakin batzuen komertzializazioaren iruzur-praktiken eragina neurtzeko kontrol-
planean. 
 
Plan horren eta Europako Batzordeak egindako gomendioaren barruan, batez 
ere Euskal Autonomia Erkidegoan merkaturatzen den markako produktuen 5 
lagin bildu behar zituen Kontsumobidek. Osasun Ministerioak, Espainiako 
Kontsumo Erakundearen bitartez, bildu behar zituzten banatzaileen markak 
jakinarazi zizkien autonomia-erkidegoei (Euskadiri EROSKI KATEA egokitu 
zitzaion), baita etiketan, dela izenean dela osagaietan, behikia zutela adierazten 
zuten produktuen zerrenda bat ere, guztira 11 (hanburgesak, haragi-bolak, 
saltsa bolognarra, pizzak, pasta beteak...), Espainiako Kontsumo Erakundearen 
Ikerketa eta Kontrolerako Zentroan analizatuz zaldikia %1 baino gehiago ote 
zuten zehazteko. 
 
 
Kontsumobideko zuzendari Belen Greavesek adierazi du Espainiako 
Kontsumo Erakundeari eskatutako gutxienekoak baino lagin gehiago igorri 
zizkiotela, bai EROSKIk (Hiper eta Super) bai UVESCOk merkaturatutako 
produktuenak; bigarren horrek Super Amara, Netto, Ercoreca eta BM saltokiak 
biltzen ditu, gure lurraldean dago gehienbat kokatuta, eta Euskadin du egoitza 
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Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna 
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco 

soziala. «Gure elikagai-saltokiek ongi etiketatzen dutela egiaztatu nahi genuen, 
eta horixe frogatu dute Eroskik (2) eta Ercorecak (3) merkaturatutako 
produktuen 5 laginen analisien emaitzek; azterketa horiek egiaztatu dute 
produktu horietan ez dagoela % 1 baino zaldiki gehiago», azaldu du Belen 
Greavesek erabaki hori arrazoitzeko orduan.  
 
 
OCUk EROSKIren aurka jarritako salaketa artxibatu dute 
 
Horretaz gain, OCUk Kontsumobideren aurrean aurkeztutako salaketa artxibatu 
dutela aipatu du Kontsumobideko zuzendariak Legebiltzarrean; salaketa hartan 
EROSKIri leporatu zioten iruzurra egiten zuela EROSKI Basic Hanburgesaren 
etiketetan (behikizko hanburgesa 4 unitateko ontzietan), OCUk egindako 
analisietan oinarriturik, zeinek adierazten baitzuten gutxienez % 0,1 zaldiki 
hauteman zutela eta haragi hura ez zela etiketan ageri. «EBk ezarritako 
ehunekoa % 1 dela alde batera utzita», azaldu du Belen Greavesek, 
Kontsumobidek salaketa hori ebazpen bidez artxibatu zuen martxoaren 
13an «izan ere, administrazio-espediente orotan nahitaezkoa den moduan hiru 
aldiz eskatu ondoren analisien jatorrizko txostenen kopiak (non salatutako 
produktuaren zaldikiaren ehunekoa ageri baitzen) eta analisiak egin zituzten 
laborategien datuak helarazteko, ez digute horrelakorik helarazi, eta ezinezkoa 
izan zaigu salaketak oinarririk zuen egiaztatzea». 
 
 
Azkenik, Kontsumobideko zuzendariak nabarmendu du Kontsumobidek etiketen 
ustezko iruzurraren gai honetan dagoen araudiari jarraitu diola eta bere 
eskumenak baliatu dituela, pertsonen eskubideak errespetatuz, informazioa 
emanez eta EBko gomendioa betez, «eta harago ere joan gara», gehitu du. 
«Egin diren kontrol guztien emaitzen bitartez egiaztatu dugu Euskadin gure 
elikagai-saltoki handiek ongi etiketatzen dutela, eta hori ona da guztiontzat, 
kontsumitzaileentzat zein euskal enpresentzat», gaineratu du. 
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