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Τύπος και Πληροφόρηση 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 71/04/GR 

30 Σεπτεµβρίου 2004 

Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-313/02 

David Meca-Medina και Igor Majcen κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟ∆ΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η απαγόρευση της φαρµακοδιεγέρσεως δεν επιδιώκει κανέναν οικονοµικό σκοπό, αλλά σκοπεί 
στη διατήρηση του αθλητικού πνεύµατος 

Οι D. Meca-Medina και I. Majcen είναι δύο επαγγελµατίες αθλητές που επιδίδονται στην 
κολύµβηση µεγάλων αποστάσεων. Kατά τη διάρκεια του παγκόσµιου πρωταθλήµατος του 
αθλήµατος αυτού, βρέθηκαν θετικοί ως προς τη νανδρολόνη (αναβολικό). Η ∆ιεθνής 
Οµοσπονδία Κολυµβήσεως (Fédération internationale de natation, στο εξής: FINA), κατ� 
εφαρµογήν του κώδικα του Ολυµπιακού Κινήµατος για την καταπολέµηση της 
φαρµακοδιεγέρσεως, τους απέκλεισε για διάστηµα τεσσάρων ετών, το οποίο στη συνέχεια 
µειώθηκε σε δύο έτη από το αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο (Tribunal arbitral du sport). Οι 
D. Meca-Medina και I. Majcen κατέθεσαν καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αµφισβητήσαντες το συµβιβαστό της κανονιστικής ρυθµίσεως της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής 
Επιτροπής για την καταπολέµηση της φαρµακοδιεγέρσεως προς τους κοινοτικούς κανόνες 
περί ανταγωνισµού και περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Αφού η Επιτροπή απέρριψε την 
καταγγελία αυτήν, οι D. Meca-Medina και I. Majcen άσκησαν προσφυγή ενώπιον του 
Πρωτοδικείου. 

Το Πρωτοδικείο υπενθυµίζει ότι, κατά τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, η άσκηση των 
αθληµάτων εµπίπτει στο κοινοτικό δίκαιο µόνον κατά το µέτρο που συνιστά οικονοµική 
δραστηριότητα. Οι διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ περί ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζοµένων και των υπηρεσιών έχουν εφαρµογή στους κανόνες που θεσπίζονται στον τοµέα 
του αθλητισµού, οι οποίοι αφορούν την οικονοµική πλευρά που µπορεί να έχει η αθλητική 
δραστηριότητα. Τούτο συµβαίνει ιδίως στην περίπτωση των κανόνων οι οποίοι προβλέπουν 
την καταβολή αποζηµιώσεως κατά τη µετεγγραφή επαγγελµατιών παικτών µεταξύ συλλόγων 
(ρήτρες µετεγγραφής) ή οι οποίοι περιορίζουν τον αριθµό επαγγελµατιών παικτών ιθαγενείας 
άλλων κρατών µελών τους οποίους οι σύλλογοι αυτοί µπορούν να παρατάσσουν κατά τους 
αγώνες. Αντιθέτως, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου οι αµιγώς 



αθλητικοί και, συνεπώς, ξένοι προς την οικονοµική δραστηριότητα κανόνες, όπως εκείνοι 
που αφορούν τη σύνθεση των εθνικών οµάδων ή τους «κανόνες του παιχνιδιού», οι οποίοι 
καθορίζουν επί παραδείγµατι τη διάρκεια των αγώνων ή τον αριθµό των παικτών στον 
αγωνιστικό χώρο. 

Το ∆ικαστήριο δεν χρειάστηκε µέχρι τούδε να αποφανθεί επί της υπαγωγής των αθλητικών 
κανόνων στις περί ανταγωνισµού διατάξεις της Συνθήκης. Το Πρωτοδικείο θεωρεί πάντως 
ότι οι αρχές που διατυπώθηκαν στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων και 
των υπηρεσιών ισχύουν ωσαύτως όσον αφορά τις περί ανταγωνισµού διατάξεις της Συνθήκης 
ΕΚ. Συνεπώς, µια αµιγώς κανονιστική ρύθµιση δεν εµπίπτει στις κοινοτικές διατάξεις περί 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των υπηρεσιών, ούτε στις κοινοτικές διατάξεις 
περί ανταγωνισµού. 

Όσον αφορά, ειδικότερα, την καταπολέµηση της φαρµακοδιεγέρσεως, το Πρωτοδικείο 
θεωρεί ότι, µολονότι αληθεύει ότι ο αθλητισµός υψηλού επιπέδου έχει καταστεί, σε µεγάλο 
βαθµό, οικονοµική δραστηριότητα και ότι η καταπολέµηση αυτή µπορεί να έχει οικονοµικό 
αντίκτυπο έναντι των επαγγελµατιών αθλητών, γεγονός παραµένει ότι αυτή δεν επιδιώκει 
κανέναν οικονοµικό σκοπό. Πράγµατι, η καταπολέµηση της φαρµακοδιεγέρσεως σκοπεί 
στη διατήρηση του αθλητικού πνεύµατος καθώς και της υγείας των αθλητών. Έτσι, η 
απαγόρευση της φαρµακοδιεγέρσεως, ως ιδιαίτερη έκφανση της επιταγής του fair-play, 
απορρέει από τον πρώτο κανόνα του αθλητισµού. 

Κατά συνέπεια, το Πρωτοδικείο απέρριψε την προσφυγή ως αβάσιµη. 

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, 
περιοριζόµενη στα νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
Πρωτοδικείο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: FR, EN, DE, GR, IT, NL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el 

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής 
Ευρώπης, κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 


