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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-519/04 P 

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

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

ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ρύθµιση αυτή δεν είναι ωστόσο αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο δεδοµένου ότι δεν 
βαίνει πέραν του ότι είναι αναγκαίο για την καλή εξέλιξη των αθλητικών αγώνων 

Οι Meca-Medina και Majcen είναι επαγγελµατίες αθλητές που επιδίδονται στην 
κολύµβηση µεγάλων αποστάσεων. Κατά τη διάρκεια παγκόσµιου πρωταθλήµατος του 
αθλήµατος αυτού, βρέθηκαν θετικοί ως προς την ανδρολόνη (αναβολική ουσία). Η 
∆ιεθνής Κολυµβητική Οµοσπονδία (FINA), κατ’ εφαρµογήν του κώδικα περί 
καταπολεµήσεως της φαρµακοδιεγέρσεως του Ολυµπιακού Κινήµατος, ανέστειλε την 
αθλητική τους ιδιότητα για περίοδο τεσσάρων ετών, µειωθείσα µεταγενέστερα σε δύο έτη 
από το αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο. Οι Meca-Medina και Majcen υπέβαλαν 
καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αµφισβητώντας το συµβιβαστό της κανονιστικής 
ρυθµίσεως για την καταπολέµηση της φαρµακοδιεγέρσεως της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής 
Επιτροπής προς τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισµού και ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών. Με απόφαση της 1ης Αυγούστου 2002, η Επιτροπή απέρριψε την καταγγελία 
αυτή.  

Οι Meca-Medina και Majcen άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε την οποία ζήτησαν την ακύρωση της αποφάσεως αυτής. Με 
απόφαση της 30ής Σεπτεµβρίου 2004 1, το Πρωτοδικείο απέρριψε την προσφυγή 
κρίνοντας ότι οι κανόνες για την καταπολέµηση της φαρµακοδιεγέρσεως δεν εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών: Θεωρώντας ότι το Πρωτοδικείο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, οι 

 
1 Απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ής Σεπτεµβρίου 2004, Τ-313/02, Meca-
Medina και Majcen κατά Επιτροπής (Συλλογή 2004, σ. ΙΙ-3291). 



Meca-Medina και Majcen άσκησαν αναίρεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του 
∆ικαστηρίου.  

Επί της αναιρέσεως της αποφάσεως του Πρωτοδικείου 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι η άσκηση του αθλητισµού εµπίπτει στο κοινοτικό δίκαιο 
στο µέτρο που συνιστά οικονοµική δραστηριότητα. Ωστόσο, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι οι 
διατάξεις της Συνθήκης οι οποίες διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών δεν έχουν εφαρµογή στους κανόνες που 
αφορούν ζητήµατα ενδιαφέροντα αποκλειστικά τον αθλητισµό και, ως τέτοια, είναι ξένα 
προς την οικονοµική δραστηριότητα.  

Αντιθέτως, το γεγονός ότι οι κανόνες αυτοί δεν συνιστούν περιορισµούς στην ελεύθερη 
κυκλοφορία διότι αφορούν αποκλειστικά ζητήµατα που ενδιαφέρουν τον αθλητισµό και 
είναι, ως τέτοιοι, ξένοι προς την οικονοµική δραστηριότητα, δεν συνεπάγεται ούτε ότι η 
οικεία αθλητική δραστηριότητα εκφεύγει κατ’ ανάγκην από το πεδίο εφαρµογής των 
διατάξεων του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού, ούτε ότι οι κανόνες αυτοί δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρµογής που προσιδιάζουν στις διατάξεις αυτές.  

Όµως, το Πρωτοδικείο, ακολουθώντας την αντίθετη συλλογιστική, χωρίς να 
εξακριβώσει προηγουµένως αν η κανονιστική αυτή ρύθµιση πληρούσε τις 
προϋποθέσεις εφαρµογής που προσιδιάζουν στο κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισµού, 
υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο. Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο αναιρεί την 
απόφαση του Πρωτοδικείου. ∆εδοµένου ότι η υπόθεση είναι ώριµη προς εκδίκαση, το 
∆ικαστήριο αποφαίνεται επί της αιτήσεως ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής.  

Επί της ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής  

Όσον αφορά το συµβιβαστό της επίδικης κανονιστικής ρυθµίσεως προς τους κανόνες 
ανταγωνισµού, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι ο κατασταλτικός χαρακτήρας της επίδικης 
κανονιστικής ρυθµίσεως και η βαρύτητα των εφαρµοζοµένων κυρώσεων σε περίπτωση 
παραβάσεώς της, είναι ικανές να αναπτύξουν αρνητικά αποτελέσµατα επί του 
ανταγωνισµού. Για να εκφεύγουν από την απαγόρευση, που θέτει η Συνθήκη, νοθεύσεως 
του ανταγωνισµού, οι περιορισµοί που επιβάλλει η κανονιστική αυτή ρύθµιση πρέπει να 
περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για να διασφαλίζεται η καλή διοργάνωση των 
αθλητικών αγώνων.  

Μια τέτοια κανονιστική ρύθµιση µπορεί πράγµατι να αποδειχθεί υπερβολική, αφενός 
στον προσδιορισµό των προϋποθέσεων που επιτρέπουν να καθορίζεται η διαχωριστική 
γραµµή µεταξύ των καταστάσεων που εµπίπτουν στη φαρµακοδιέγερση η οποία 
συνεπάγεται κυρώσεις και σε καταστάσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν στη 
φαρµακοδιέγερση, και αφετέρου στην αυστηρότητα των εν λόγω κυρώσεων.  

∆εν προκύπτει όµως ότι οι περιορισµοί που επιβάλλει στους επαγγελµατίες αθλητές το 
όριο πέραν του οποίου η παρουσία ανδρολόνης στο σώµα του αθλητή συνιστά 
φαρµακοδιέγερση, βαίνουν πέραν του ό,τι είναι αναγκαίο προκειµένου να διασφαλιστεί η 
διοργάνωση και η καλή διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων.  

∆εδοµένου ότι οι Meca-Medina και Majcen δεν προέβαλαν, εξάλλου, την υπερβολική 
αυστηρότητα των κυρώσεων που έχουν εφαρµογή και που επιβλήθηκαν εν προκειµένω, ο 



δυσανάλογος χαρακτήρας της επίδικης κανονιστικής ρυθµίσεως για την καταπολέµηση 
της φαρµακοδιεγέρσεως δεν έχει εποµένως αποδειχθεί.  

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή µε την οποία ζητείται η 
ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 2002.  

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: η γαλλική η τσεχική, η γερµανική, η αγγλική, η ισπανική, η 
ελληνική, η ουγγρική, η ιταλική, η ολλανδική, η πολωνική,, η σλοβακική και η σλοβενική 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-C -

519/04 P 
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 
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