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I. SARRERA 

2011ko martxoaren 25ean Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 
Batzordean Kultura Sailaren idazkia jaso da,  Kiroleko Dopinaren 
aurkako Legearen Aurreproiektuari buruzko txostenaren eskaera eginda, 
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako ekainaren 27ko 9/1997 
Legearen 3.1.b) artikuluan ezarritakoari helduta.

Horren kopia berehala Batzordearen osoko bilkuran esku hartutako kide 
guztiei bidali zitzaien, euren proposamenak eta iritziak igorri eta horiek 
lan-batzorde egokiari helarazteko, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte 
Arazoetarako Funtzionamenduaren Erregelamenduan ezarritakoa aintzat 
hartuta. 2011ko apirilaren 18an Gizartearen Garapenerako Batzordea 
bildu eta, eta adostutako akordioak abiapuntu hartuta, Irizpen Proiektu 
hau onetsi da, hori 2011ko maiatzaren 4an Batzordearen Osoko Bilkurari 
helarazteko, eta bertan aho batez onetsi da.

II. AURREKARIAK 

Euskal Herriko Kirolari buruzko indarreko ekainaren 11ko 14/1998 
Legearen bidez, dopinaren inguruko arauketa ezarri zen. Hain zuzen ere, 
agintari publikoek eta kirol-erakundeek gai horri buruzko erantzukizun 
osagarriak euren gain hartuko dituzte. Halaber, arau horren 84-87 
bitarteko artikuluetan arazo horren inguruko aurreikuspen ezberdinak 
jaso dira, eta aldarrikapen-unean garrantzi handia izan dute, eta EAEn 
dopinaren aurka borroka egiteko arauketa jaso da.

1998. urtetik igarotako epea dela bide, Estatu nahiz Nazioarte mailan 
erakunde- eta arauketa-eraldaketa arazo berriak eta garrantzitsuak agertu 
dira. Kirol-ekitaldiak modu nabarian enpresen ikuspuntutik jorratzen dira, 
eta sarritan federazio-munduarekin zerikusirik ez duten erakundeek 
antolatzen dituzte. Izatez, horien kasuan ez dago arauketarik, eta gainera, 
dopinak kirolariaren kirol-etikaren nahiz osasunaren esparru esklusiboa 
gainditu ditu, osasun publikoaren eremuan benetako arazo bihurtuta.
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Bestalde, 14/1998 Legea onetsi zenetik, dopinaren aurka borroka 
egiteko nazioarteko esparru juridikoan aldaketa sakonak gertatu dira, 
agintari publikoen eta kirol-erakundeen arteko lankidetzan sakontzeko 
beharrizana agerian utzita. Hori dela medio, 1999. urtean Dopinaren 
Aurkako Munduko Agentzia sortu zen, eta 2003. urtean agentzia 
horrek Dopinaren Aurkako Munduko Kodea eta hori osatzen dituzten 
nazioarteko estandarrak egin zituen. Kode hori, hasieran, ez zen loteslea 
Nazioarteko Zuzenbide Publikoan, baina egoera hori aldaketa-fasean 
murgilduta dago 2007. urtean UNESCOren Kiroleko Dopinaren aurkako 
Nazioarteko Konbentzioa indarrean jarri ostean. Horrenbestez, Lege 
honen bidez, orobat, dopinaren aurka borroka egiteko euskal arauketa 
harmonizatu nahi da aipatutako Kodearen printzipioak oinarri hartuta, 
kirolean jasotako dopinaren aurkako borrokan eraginkortasun handiagoa 
erdiesteko.

Azkenik, Estatuaren arauketaren testuinguruan ere aldaketa 
garrantzitsuak gertatu dira, osasuna babestu eta dopinaren aurka 
borrokatzeko azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoa onetsita.

Oro har, guri kontsultatutako Legearen Aurreproiektuan jasotako 
arauketaren oinarritzat kirolean jasotako dopinaren aurka borrokatzeko 
nazioarteko nahiz nazioko erakunde aurreratuenek etengabe onartutako 
printzipioak joko dira. Lehian aritzeko kirolaren piramide-egiturak eta 
lurralde-eremu nahiz -esparru ezberdinetan egindako kirol-lehiaketen 
arteko harremanak kiroleko dopinaren aurka borrokatzeko esparru 
juridiko erkidea behar dute. EAEn, halaber, jatorri ezberdineko kirolari, 
klub eta federazioek parte hartzen duten Nazioarteko eta Estatuko kirol-
txapelketak egiten dira, eta horretarako, gutxi gorabehera antolatutako 
arauketa behar da.
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III. EDUKIA

Kirolean jasotako dopinaren aurkako borroka egiteko Legearen 
Aurreproiektua modu honetan bereizita dago: Zioen Azalpena, 53 artikulu, 
honela zatituta: zazpi Kapitulu, zortzi xedapen gehigarri, hiru iragankor, bi 
indargabetzaile eta sei azken xedapen, jarraian horien edukia laburtuta.

Zioen Azalpena

Lehenbizi, Euskal Herriko Kirolari buruzko 14/1998 Legearen bidez 
EAEn ezarritako araubide berritzailean, gaur egun, fenomeno hori, 
hots, dopina, hausteko aldaketak eta gaurkotzeak behar dira. Izan ere, 
kirolaren nahiz bertan oinarri izan diren balioen eta funtsen antinomia 
da, bereziki, 14/1998 Legearen 2.1 artikuluan ezarritako nabarmenduta: 
"kirola interes publikoko gizarte-jarduera da eta horren bidez pertsonak 
prestatu eta garatzeaz gain, bizi-kalitatea hobetu eta banakako nahiz 
gizartearen ongizatea bultzatzen da”. 

Lege berri horren berrikuntzarik garrantzitsuenetakoa erakunde-
esparruak dopinaren fenomenora egin beharreko egokitzapena da, 
Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren sorrerarekin. 1998. urtetik 
dopinaren aurkako nazioko agentziak sortzeko joera orokorra agerian utzi 
da. Goi mailako kirola nahiz errendimendu handiko kirolaren adierazpenak 
sustatzeko eginkizunak bereizi nahi dira, betiere Eusko Jaurlaritzaren 
Zuzendaritzaren babespean, bai eta dopina antzemateko kontrola ere, 
Dopinaren aurka Borrokatzeko Euskal Agentziak zuzenduta. 

Legean dopinaren aurka borrokatzeko lege-esparrua modu nabarian 
gogortu da, eta dopinaren aurkako borroka edozein modutan ezin 
daitekeela egin eta esku hartzen duten kirolarien eskubideekiko errespetua 
egon behar dela azpimarratu da, betiere kirolarien eraginkortasuna 
narriatu gabe.  Eraginkortasun hori lortzeko, kirolarien zenbait eskubide 
dopinaren aurkako borrokan jasotzen diren xede legitimikoekiko modu 
proportzionalean haztatu behar dira.

Bestalde, Lege berriaren arabera, berebat, dopinaren aurkako kontrol- eta 
errepresio-araubidea federaziokoak ez diren kirol-jardueretan aplikatuko 
da, eta federatutako kirolari buruzko gaur egungo lege-aurreikuspenak 
babesa behar duten bestelako kirol-errealitateetara hedatuko dira.
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Dopinaren kontrol-eremuan, Legeak bestelako kontrol-motak beren 
beregi jasotzeko ahalegina egin du, batik bat, bestelako iruzur-bideak 
kontrolatzeko beharrizana dagoela kontrolatzeko, hots, erabilera 
terapeutikorako baimenak. Hori dela medio, Legeak ez ditu mugatzen 
dopinaren aurkako kontrolak kirolarien gernu-laginak hartzeari, ezpada 
bestelako lagin-motak kontrolatzeko aukera eskaintzen da, inolako bide 
zehatzik adierazi gabe.

Aipamen berezia egin behar da testu berriak osasun-kontrolei begira 
eskainitako tratamenduaren inguruan. Estatuaren 7/2006 Lege 
Organikoaren irizpideari jarraiki, kontzeptu horren barruan Dopinaren 
Aurkako Euskal Agentziak, federazioek nahiz gainerako kirol-erakundeek 
kirol-jarduerak osasunaren gain eragin ditzakeen ondoreak hobetu, 
kontrolatu eta prebenitzeko egokitzat jotako jarduketen multzoa barnean 
hartzen da. Gisa berean, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, arauz 
garatu beharreko arauetan ezarritako baldintzetan, osasun-arrazoien 
ondorioz kirolariei lizentzia eteteko kasuak zehaztuko ditu. Estatuaren 
legeria alde batera utzita, osasun-kontrolak ez dira jasotzen lan-
harremanen esparruaren barruan, ezpada kirol-erakundeetatik edozeinek 
kirolariei kontrolak egin ahal izango dizkie, lan-harremana duten edo ez 
duten kontuan izan gabe. 

Beste alde batetik, 14/1998 Legearen arau-hausteen eta zehapenen 
tipifikazioa oso mugatuta zegoen, eta Lege horren bidez Lege hori sortzen 
ari diren beharrizanetara nahiz nazioarteko arauketara doitu behar da, 
Estatuaren 7/2006 Lege Organikoa oinarri duen araubidearekin batera. 

Era berean, Legeak erabilera terapeutikorako baimenetan dagoen 
iruzur garrantzitsuari erantzuna eman nahi dio. Kirolariek medikuaren 
tratamendua behar duten gaixotasunak edo lesioak jasan ditzakete. 
Erabilera terapeutikorako baimena eskatzeko aukera Legean inguruabar 
zehatzetan aintzatetsi da. Bide horretaz baliatuta, kirol-bajaren figura jaso 
da. Hain zuzen ere, tratamendu terapeutiko erabat askea ahalbidetzen 
da, baina lehian aritzeko aukerarik gabe.

Dopinaren aurkako borroka lege horretan osotasunean jasotzen da, eta 
dopina arautzeaz gain, lege-testuan, bereziki, erakunde profesionalek 
eta kirolariek errendimendua hobetzeko erabilitako gai eta metodoek 
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osasunaren gain eragindako ondoreei buruzko ikerketa, sentsibilizazioa, 
prestakuntza eta informazioa biltzen dira. Halaber, errendimendurako 
txapelketa ofizialak barnean hartzen ez dituen kirolaren eremuko 
dopinaren aurkako borrokari buruzko sentsibilizazio-programa zehatzen 
aurreikuspena modu berezian aipatu behar da. herriko proba atletikoak, 
zikloturisten lasterketak, gimnasioak, etab.

Azkenik, dopinaren eremuan izaera pertsonaleko datuen babesari 
buruzko kapitulua azpimarratu behar da. Legean, arautu gabe badaude 
ere, kirolariek eta gainerako pertsonek datu pertsonalak babesteko 
egikaritu dezaketen eskubidearen gain eragina duten xedapenak 
jasotzen dira. Kasu batzuetan agintari eskudunei informazio zehatzak 
komunikatzeko eginbeharrak jasotzen dira, eta beste batzuetan, datu 
pertsonalen tratamendua biltzen da, e.a. Legearen abiapuntua kontuan 
hartuta, dopinaren eta osasunaren inguruko kontrolekin zerikusia duten 
datuak (azterketen, medikuen azterketen, osasun-kontrolen, erabilera 
terapeutikorako baimenak lortzeko eskabideen eta emakiden, etab.en 
emaitzak) osasunari buruzko datu pertsonalak dira, eta arrazoi hori dela 
medio, babes berezia behar dute.

I. Kapitulua.- Xedapen orokorrak (1-9 art.)

Lege horren ondoreetarako, dopinaren oinarria kirolariak debekatutako 
gaiak edo debekatutako metodoak erabiltzea da, hots, kirol-muinaren 
aurkako ekitaldian lortutako kirol-errendimendua modu artifizialean 
areagotuta. Lege horren eremu material orokorra, hasieran, Euskal 
Herrian garatutako federatutako edo federatu gabeko kirol-jardueren eta 
-txapelketen bidez eratuta dago. Lege hori aplikatzeko eremu subjektibo 
orokorra Euskal Herriko txapelketa ofizialetan parte hartzeko gaitutako 
euskal federazio-, unibertsitate- edo eskola-lizentzia duten kirolariengana 
hedatuta dago, bai eta Euskal Herrian bizi, behin-behinean behintzat, 
entrenatu edo lehian aritzen diren kirolari guztiengana ere. 

Dopina kirol-etikari eta olinpismoari buruzko balioen aurkakoa da, eta 
kirolarien edo, hala denean, animalien osasunaren gain modu larrian 
kalteak eragin ditzake. Dopina modu guztietan baztertuko da, eta beraz, 
debekatuta dago erakunde eskudunak onetsitako zerrendan debekatuta 
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bezala jasotako gaiak eta metodoak gomendatzea, proposatzea, 
baimentzea, ahalbidetzea, saltzea, hornitzea, kontsumitzea edo 
erabiltzea, baldin eta ekintza horiek horretarako baimendu gabeko 
pertsonek erabili badituzte edo kasuan kasuko arauketaren arabera 
ezarritako esparruetatik, xedeetatik eta baldintzetatik kanpo erabili 
badituzte.

Kirolariek, txapelketetan edo horietatik kanpo, agintari eskudunek 
eskatutako dopinaren kontrola nahiz azterketa egin beharko dute, baita 
berrikuspen, egiaztapen edo ikerketa osagarriak ere. Kirolean dopina 
ezabatzea kirol-erakunde guztien funtsezko xedea izan behar da, eta 
prestakuntza, informazioa eta ikerketa hori erdiesteko funtsezko tresnak 
dira.

Kirolariek dopinaren eremuan aplikatu beharreko xedapenak eta akordioak 
ezagutu behar dituzte, eta horien ondoriozko neurri guztien mende geratu 
behar dira. Gisa bertsuan, eskatutako laginen bilketara nahiz gainerako 
kontroletara bertaratu behar dira, eta eskatutako informazio guztia eman 
beharko dute. Bada, irentsi edo erabilitako guztiaren gaineko erantzuleak 
dira, eta medikuari kirolari-baldintzei buruzko informazioa eman behar die. 
Gainera, kirol-araudian debekatuta gisa jasotako gaiak edo metodoak ez 
kontsumitu edo erabiltzeko betebeharra agerian utzi behar dute, eta ahal 
den neurrian, ezarritako tratamendu terapeutikoak dopinaren aurkako 
arauak hausten ez dituela ziurtatu behar dute.

Bestalde, datu pertsonalak indarreko antolamendu juridikoaren arabera 
babestuta egoteko eskubidea dute, bai eta dopinaren aurkako kontrolean, 
kontrol horren eremuan dagoen edo eskuragarri dagoen konfiantzazko 
pertsonaren laguntza horren kontura izateko eskubidea ere. Ustezko 
dopinaren jakinarazpenaren aurka alegazioak aurkez ditzakete, eta 
zehapenak ezarri aurretik horiek entzunak izateko eskubidea dute.

Era berean, dopinaren aurkako kontrola duintasunaren edo intimitatearen 
aurkako lesioa eragin gabe egiteko eskubidea dute, betiere beharrezkoak 
diren mugen barruan, une horretan grabatu edo argazkiak ez ateratzeko 
eskubidea, eta lehenengo analisiak positiboa edo aurkakoa izanez 
gero, aurkako analisia egitea eskatzeko eskubidea. Halaber, dopinaren 
aurkako prozesua amaitu ondoren eskuratutako odol-lagina, gernu-
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lagina edo beste edozein lagin haustea eskatu ahal izango dute, bai 
eta kasuan kasuko preskripzio-epeak ere, eta kirol-erakundeei une arte 
eskuratutako emaitzei buruzko isil-gordea eskatu ahal izango diete, eta 
erakunde horiek analisien ondoriozko emaitzei buruzko informazioa 
eman beharko diete  

Horrez gain, Legearen kapitulu honetan kirolean, kontrolean eta 
dopinaren salaketan esku hartzen duten eragile guztien erantzukizuna 
zehatz-mehatz jaso da: kirolarien laguntzaileak, agintari publikoak, kirol-
erakundeak eta kirol-ekitaldien pertsona eta erakunde antolatzaileak. 
Laburbilduz, horiek guztiek arauketa ezagutu behar dute, kontroletan 
lankidetzan aritu behar dira, eragin positiboa sorrarazi behar dute, eta 
hala bada, Dopinaren Aurkako Agentziarekin batera lankidetzan aritu 
behar dira.

Azkenik, Euskal Herriko Herri Administrazioek eta erakunde 
instrumentalek edo horiek partaidetutakoek ezin izango dute babestu 
edo ezin izango die eman diru-laguntzarik dopinaren ekintza kolektiboen 
edo etengabeen ondorioz zehatutako kirol-erakundeei, ezta dopinaren 
ondorioz zehatutako kirolariei edo dopinaren kontrol egokiak egitea 
ukatu dutenei ere.

 II. Kapitulua: Administrazioaren antolakuntza (10-12 art.)

Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia Zuzenbide Publikoko erakunde gisa 
sortu da, nortasun juridiko propioarekin eta erabateko gaitasunarekin, 
eginkizunak erabateko independentziarekin beteta. Agentzia horrek 
dopinaren prebentzio-, kontrol- eta errepresio-eremuan bete beharreko 
ekintzak diseinatu eta gauzatuko ditu. 

Eginkizun nagusiak hauek izango dira: dopinari buruzko legeriaren 
betepena zaintzea, gai horren inguruko eskabideei, kontsultei, salaketei 
eta erreklamazioei arreta ematea eta pertsonei eskubideei eta betebeharrei 
buruzko informazioa ematea. Gainera, erakunde eskudunei erakundea, 
arauketa edo jarduera dopinaren legeriara egokitzeko beharrezkoak 
diren neurriak hartzea eskatuko zaie, eta hala denean, lagapena edo 
aldaketa aginduko du, betiere legeri horretara doitu ez bada.
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Agentzia horrek arau-hausleen aurkako ikuskaritza-ekintza eta zehapen-
ahala egikarituko ditu, eta hedapen-, prestakuntza- eta sentsibilizazio-
jarduerak egingo ditu. Dopinaren aurkako kontrola egitea nahitaezkotzat 
jotako kirol-txapelketak nahiz -probak zehaztuko ditu, eta arauketaren 
aplikazioa nahiz errugabetasun-presuntzioa babestuko ditu. Diziplina-
espedienteen izapideak egin eta ebatziko ditu,  antzeko agentziekin 
lankidetzan arituko da eta dopinaren ikerketa, garapena eta berrikuntza 
sustatuko ditu.

III. Kapitulua: Dopinaren kontrolak (13-20 art.)

Lege hau aplikatzeko eremu subjektiboan jasotako kirolariek Dopinaren 
Aurkako Euskal Agentziak eta Lege honen ariora gaitutako gainerako 
erakunde publikoek eta pribatuek zehaztutako txapelketetan kontrolak 
egin beharko dituzte, bai eta txapelketatik kanpo ere.  Aurrekoa ulertuko 
da kirolari horiek Estatuko eta Nazioarteko xedapenetan ezarritako 
kontrolak egiteko betebeharrari kalterik egin gabe.

Kontrolak, horien baldintzak arauz ezarrita, txapelketan edo horietatik 
kanpo egin ahal izango dira, ezustean edo aurretiaz hitzordua eskatuta. 
Hori egiteko eta eraginkortasuna handiagoa izateko, kirolariek, taldeek, 
entrenatzaileek, zuzendaritzako langileek eta kirolariaren inguruko 
gainerako pertsonek, arauz ezarritako baldintzetan, kirolariak ohi bezala 
identifikatzeko datuak ahalbidetu beharko dituzte. Dopinaren aurkako 
kontrolak egiteko unean kirolariek erabili beharreko tratamenduak 
zehaztuko dituzte, horien erantzule izanda, bai eta tratamenduaren 
norainokoa ere. Kirolariak beste batzuek informazioa emateko 
aipatutako informazioa edo baimena emateko ezezkoa adierazi badu, 
hori arau-haustetzat joko da, batik bat, medikuen tratamenduei buruzko 
informazioarekin zerikusia duten betebeharrak ez betetzeagatik.

Aipatutako kontrolak, egindako kontrolak eta horien emaitzak Kirolariaren 
Osasun Txartelaren barruan jasoko dira, hori arautzeko baldintzetan, eta 
horiek Lege horren arauzko garapenean jasoko dira. 

Arauz zehaztutako kirol-klubek eta gainerako kirol-erakundeek, halaber, 
Dopinaren Aurkako Euskal Agentzian behar bezala erregistratutako liburua 
eraman beharko dute, eta horren osotasunari buruzko bermea egiaztatu 
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beharko dute, kirolariei bere zuzendaritzapean agindutako tratamendu 
terapeutikoak jasota, baldin eta inskripzioa baimentzen badute. Liburu 
hori osasun-agiria izango da, datuak zaindu eta babesteko xedearekin. 
Liburu horretan, osasun-jarduketa bakoitza kirolariak sinatu beharko 
du, jarduketa hori egin dela adierazi eta liburu horretan idazpena egitea 
baimendu duela adierazteko berme gisa.

Lurraldeko eta Euskal Herriko kirol-federazioek, bai eta Lege hau aplikatu 
beharreko gainerako kirol-erakundeek ere, kirol-bajaren egoera euren 
araudietan jaso ahal izango dute. Egoera hori gorabehera, kirolariek 
edozein lesio edo gaixotasun tratatzeko egokitzat jotako tratamendu 
terapeutikoa askatasunaz jaso ahal izango dute, baina mota guztietako 
kirol-txapelketetan parte hartzeko ezgaituta geratuko dira. Kirol-bajaren 
egoera kasuan kasuko Dopinaren Aurkako Batzordeak  eman eta 
Dopinaren Aurkako Euskal Agentzian erregistratu beharko da. Altak eta 
bajak Kirolariaren Osasun Txartelean jasoko dira, betiere hori jaso badu.

Bestalde, Lege horren ondoreetarako, dopinaren aurkako kontrola 
Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak gaitutako erakundeek eta pertsonek 
egindako jardueren multzoa izango da, betiere horren xedea dopina 
eragin dezakeen debekatutako gairen bat antzematea edo arauzkoa 
ez den metodoaren erabilera antzematea bada, ondore horretarako 
ateratako laginean estandarizatutako prozeduren bidez identifikatuta. 
Gainera, dopinaren aurkako kontrolak dopinaren aurkako arauketaren 
ez-betetzea egiaztatzeko dopinaren aurka organo eskudunek garatutako 
jarduketa guztiak izango dira. 

Gisa berean, Lege horren ondoreetarako, osasun-kontrola Dopinaren 
Aurkako Euskal Agentziak, federazioek nahiz gainerako kirol-erakundeek 
kirol-jarduerak kideen osasunaren gain eragin ditzakeen ondoreak 
hobetu, kontrolatu eta prebenitzeko egokitzat jotako jarduketen multzoa 
da, bai eta kirolariek dopinaren eta osasunaren arloan Legean bete 
beharreko betebeharrak kontrolatzeko jarduketen multzoa ere.

Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak dopinaren aurkako kontrolak, 
osasun-kontrolak eta Lege honetan ezarritako erakundeek egin beharreko 
osasuna babesteko gainerako jarduketak zehaztuko ditu. Oro har, eta 
Lege honetan ezarritako bestelako erakundeen eskumenei kalterik 
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egin gabe, Euskal Herriko eta lurraldeko kirol-federazioek Dopinaren 
Aurkako Euskal Agentziak zehaztutako txapelketei begira egin beharreko 
kontroletarako beharrezkoak diren jarduketak egingo dituzte.

Bada, nazioarteko erakundeek onetsitako xedapenen esparruan, 
Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, zuzendariaren bidez, Euskal 
Herriko Aldizkari Ofizialean kirolean debekatuta dauden gaien eta 
metodoen zerrenda argitaratzeko agindua emango du. Argitalpen hori, 
halaber, aldaketak egin diren kasu bakoitzean egingo da.

IV. Kapitulua: Dopina zehatzeko diziplina- eta administrazio-
araubidea (21-41 art.)

Lege honetan jasotako dopinaren ondoriozko arau-hausteen zehapenen 
araubidea lotura berezia duten pertsona guztiei aplikatuko zaie, betiere 
Euskal Herriko 14/1998 Legearen 46. artikuluan eskatutako lizentzien 
bidez, eta gainerako kirol-erakundeekin lotura estua duten pertsonei 
ere aplikatuko zaie, betiere erakunde horiek Lege honetan jasotako 
jarduerak garatu badituzte, edo borondatez horren mende geratu badira. 
Estatu mailako kirol-txapelketa ofizialetan dopinaren inguruan egindako 
arau-hausteak Estatu mailako diziplina-arauen bidez arautuko dira, eta 
nazioarte mailako kirol-txapelketetan egindako arau-hausteak nazioarte 
mailako diziplina-arauen bidez arautuko dira.

Kirolariak debekatutako gaiak gorputzean ez sartzea ziurtatuko dira, eta 
horrenbestez, halakoa antzematen denean horren gaineko erantzuleak 
izango dira. Erantzukizunaren norainokoa kapitulu honetan ezarritako 
diziplina- eta administrazio-araubidean zehaztutakoa izango da.

Jarraian, dopinarekin zerikusia duten arau-hausteak tipifikatzen dira: oso 
larriak eta larriak (24. artikulua), eta ostean, talde ezberdinen inguruko 
zehapenak aipatzen dira, hots, kirolariak (25. art.), kirol-klubak eta 
-taldeak (26. art.), teknikariak, epaileak eta arbitroak, etab. (27. art.), eta 
medikuak nahiz gainerako osasun-arloko langileak (28. art.). Nolanahi 
ere, kasu bakoitzean proportzionaltasun-irizpidea eta inguruabarrak 
kontuan izan behar dira, batez ere, asmoari, ezagutzari, eginkizunen 
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erantzukizun mailari eta eragindako kalteen izaerari buruzkoak, bai eta 
erantzukizuna zehazteko baliagarriak diren gainerakoak ere.

Arau-hausteen nahiz emaitzen aldaketen ondorioen artean, goian esan 
dena kontuan hartuta, banakako kiroletan, atal honetan ezarritako 
arau-hausteen bidez sariak edo dominak kendu, banakako emaitzak 
baliogabetu eta proban edo txapelketan parte hartutako kirolaria erabat 
kanporatuta geratuko da, bai parte hartutako txapelketetan bai probari 
edo txapelketari lotutakoetan. Taldeko kiroletan, aldiz, eta Lege honetan 
xedatutakoaren ariora sor daitezkeen zehapenak aintzat hartu gabe, 
diziplina-organoak topaketetan, probetan, txapelketetan edo lehiaketetan 
eskuratutako emaitza, hala denean, aldatzeko jatorriari buruz adierazi 
beharko dira.  Horretarako, atal honetan dopinaren aurka tipifikatutako 
arau-hausteak egin dituztenek topaketan, proban edo txapelketan 
eskuratutako emaitzan jazotako inguruabarrak, eta nolanahi ere, parte-
hartze erabakigarria haztatuko dira, bai eta aipatutako jokabideetan 
adingabeek izandako esku-hartzea ere. 

Bestalde, kiroleko dopinarekin zerikusia duten zehapenen ezarpena 
Euskal Herriko Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 
babespean igorritako kirol-lizentzien ondoriozko eskubideak eskuratzeko 
ezintasuna da, eta bereziki, kirol-txapelketetan parte hartzeko ezintasuna. 

Jarraian, arau-haustean gertatutako erantzukizuna azkentzeko arrazoiak 
arautu dira, bai eta arau-hausteen eta zehapenen preskripzioa ere. 
Bestalde, kirolaria administrazioaren erantzukizunetik zati batean 
salbuetsita geratu ahal izango da, eta hala denean, ez da ezarriko 
zehapen-prozedurarik, agintari eskudunen aurrean pertsona edo 
erakunde egile edo laguntzaileak salatzen baditu, eta Administrazio 
eskudunarekin lankidetzan aritzen bada, funtsezko datuak eskainita, 
edo, hala denean, horien aurkako prozeduran edo prozesuan lekukotza 
emanda.

Dopinaren errepresioaren inguruko administrazioaren zehapen-ahala 
Eusko Jaurlaritzak egikarituko du, baina dopinaren inguruko diziplina-
ahala, aldiz, Euskal Herriko kirol-federazioek Euskal Herrian egindako 
kirol-txapelketetan izandako parte-hartzea dela-eta izandako mendeko 
lotura berezia duten gainerako erakundeek egikarituko dute. 
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Diziplina-prozedura kasuan kasuko kirol-erakundearen diziplina-
organoak igorritako ebazpenaren bidez abian jarriko da, ikuskaritza-akta 
egokia egin ostean, edo laborategiko analisiaren emaitzak jaso ostean, eta 
erreserbatutako instrukzio egokia egin ondoren, hasieran justifikatutako 
inguruabarrak gertatu diren zehazteko eta diziplina-espedientearen 
hasiera, edo hala denean, jarduketen artxiboa erabakitzen duen 
ebazpena igortzeko. 

Azkenik, Estatuko eta Eusko Jaurlaritzako bestelako administrazio-
organoen eta organo judizialen eskumenei kalterik egin gabe, Dopinaren 
Aurkako Euskal Agentziak botikinak, kirol-poltsak, autobusak eta 
dopinaren kontrolean positibo eman dezaketen produktuak edo gaiak 
gordetzeko gainerako esparruak ikuskatu (eta hala denean kendu) ahal 
izango ditu, bai eta debekatutako metodoak aplikatzeko bestelako 
tresnak ere. Halaber, arauz botikinetan onartu daitekeen edukia eta 
bereziki edozein larrialdi medikuren ondoriozko kontingentziei aurre 
egiteko beharrezkotzat jotako botikinak eta osasun-arloko produktuak 
jasoko dira.

V. Kapitulua: Prebentzio-neurriak (42-46 art.)

Euskal Herrian dopinaren aurkako borroka eraginkorra bermatzeko, 
Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, gai horretan esku hartutako 
bestelako organoen lankidetzarekin batera, prebentzio-neurriak hartu 
eta bultzatuko ditu, betiere federazio-, eskola- eta unibertsitate-kirolaren 
eremuan prestakuntza- eta informazio-programak antolatuta, bai eta 
lehian ez aritzeko bestelako kirol-adierazpenak, gaien ondorioei buruzko 
ikerketa-programak eta gizakiaren gorputzaren gaineko dopin-metodoak 
eta dopinari buruzko bestelakoak ere, ikuspegi ezberdinak aintzat hartuta: 
soziologikoak, etikoak, kirolekoak, medikuarenak, eta antzekoak.

Programa horiek funtsean klubei, federazioei, kirol-zentroei, kirolariei, 
teknikariei, medikuei, hezitzaileei, gidariei eta gainerako kirol-eragileei 
zuzenduta daude, kirolaren balioak, kirolaren inguruko etika edo 
errendimendu osasungarria dopinaren ondorioz mehatxatuta egotea 
saihesteko, baita kirolariek debekatutako gaiak edo metodoak kontsumitzea 
saihesteko ere, osasunarentzat kaltegarriak direla aintzat hartuta. 
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Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, gisa berean, kiroleko dopinari 
buruzko informazio-sistema ezarriko du, kirolaren eremuan eskumenak 
dituzten herri administrazioen arteko informazioaren eta komunikazioaren 
eskuraketa bermatuta. Sistema horretan sexuaren aldagaia aintzat 
hartuko da kirol-arloko biztanleriarekin zerikusia duten datuen bilketan 
eta ustiapenean, kirolarien igurikimenetatik eta iritzietatik ezberdindutako 
analisiaren eraketan.

Informazio-sistemaren bidez, dopina eragiten duten gaiak eta kirolean 
debekatuta dauden metodoak ezagutu ahal izango dira, bai eta abian 
jarritako diziplina-espedienteen datuak eta ezarritako zehapenak ere, 
antzemandako gaiak, eta laborategi ezberdinetan egindako datuen 
analisia adierazita, eta oinarrizko datu gisa, kirol-biztanleriari, giza 
baliabideei, baliabide materialei, garatutako jarduerari, farmaziari, eta 
osasun-produktuei, finantzaketari eta eskuratutako emaitzei buruzkoak 
jasoko dira, bai eta kirolarien igurikimenak eta iritziak ere, hori guztia 
kirolean dopinaren aurka osotasunean borroka egiteko abiapuntua 
oinarri hartuta.

Informazio-sistema erabiltzaileen esku egongo da, eta kiroleko 
eta osasuneko herri administrazioek, kiroleko eta osasun-arloko 
kudeatzaileek eta profesionalek eta biztanleek, sarbide- eta hedapen-
baldintzak kontuan izanda, datuak babesteko indarreko xedapenak 
ahalbidetuko dituzte. 

Bestalde, Kirolariaren Osasun Txartela agiri publikoa da, eta hori Eusko 
Jaurlaritzaren Kirol Zuzendaritzak kirolariei igorriko die federazio- eta 
unibertsitate-lizentziekin, bai eta arauz zehaztutako kirolarien bestelako 
kolektiboei ere. Txartel horretan kirolariari egindako medikuen azterketari, 
eta osasun- eta dopin-kontrolei buruzko informazioa jasoko da, kasuan 
kasuko lizentzia, emaitzak eta osasun-arreta egokia emateko kontuan 
hartu beharreko medikuaren zehaztapenak bilduta. Gisa bertsuan, 
emandako erabilera terapeutikorako baimenen datuak eta kirolariak 
izandako lan-bajen eta/edo kirol-arloko datuak bilduko dira. Txartel 
horrek gaur egungo Kirolariaren Osasun Txartela ordeztuko du.
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VI. Kapitulua: Dopinari buruzko datuen araubidea (47-49 art.)

Dopinaren kontrol-eginkizunak betetzen dituzten langileek, bai eta kirol-
erakundeetako organoen kideek eta bertako langileek lanaren ondorioz 
ezagutzen dituzten gaiei buruzko isil-gordea eta isilpekotasuna gorde 
beharko dute. Gainera, dopinaren kontrolei buruzko datuak eta fitxategiak, 
datuak babesteko indarreko legerian ezarritako baldintzetan, kiroleko 
dopinaren aurkako borrokan esku hartzen duten erakunde publikoei edo 
pribatuei laga ahal izango dizkie, legez lotesleak diren konpromisoetan 
ezarritakoaren esparruaren barruan.

VII. Kapitulua: Nazioarteko kirol-federazioak eta kirol-
jarduera nazioarte mailan arautzen duten gainerako 
erakundeak (50-53 art.)

Dopina kontrolatzeko antolakuntzaren eta eraketaren gaineko 
erantzukizuna, bai eta diziplina-ahalaren egikaritza ere, Euskadin 
egindako nazioarteko txapelketetan, hain zuzen, Nazioarteko Batzorde 
Olinpikoari eta antolakuntza hori eskuordetuta duten federazioek edo 
erakundeek hurrenez hurren antolatzen dituzten kirol-federazioei edo 
nazioarteko erakundeei dagozkie. Kontrol horiek egiteko, aurretiaz 
Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari horiek egiteko proposamena eta 
baldintza materialak jakinarazi beharko zaizkio. Dopinaren kontrol horiek 
Lege honetan ezarritako betekizunak betetzen dituztenean bakarrik egin 
ahal izango dira.

Hala ere, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, dopinaren aurkako 
bestelako erakundeen eskumenei kalterik egin gabe, kontrolak 
txapelketatik kanpo Euskadin bizi, entrenatu edo lehian aritzen diren 
nazioko edo atzerriko kirolariei egin ahal izango zaizkie. Emaitza 
analitikoak kasuan kasuko nazioarteko kirol-federazioari, Dopinaren 
Aurkako Munduko Agentziari eta dopinaren aurkako erakunde eskudunei 
komunikatuko zaizkio.  
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Bestelako xedapenak

Xedapen Iragankorretan ezarritakoaren ariora, Lege honetan Dopinaren 
Aurkako Euskal Agentziari atxikitako eginkizunak Eusko Jaurlaritzaren 
Kirol Zuzendaritzak hori behar bezala eratu eta abian jarri arte egikarituko 
dira, Lehenengo Xedapen Indargabetzaileak 14/1998 Legean jasotako 
aginduak baliogabetzen ditu: 

- 81. artikuluaren e) letra.

- VII. Tituluaren V. Kapitulua.

- 109. artikuluaren ñ) letra.

- 127. artikuluaren h) letra.

Amaitzeko, orobat, Lege hau aplikatu beharreko kirol-federazioek eta 
bestelako kirol-erakundeek, Legea argitaratu den egunaren biharamunetik 
zenbatuta, estatutuak eta araudiak egokituko dituzte.

IV. OHARRAK 

Ohar orokorrak

Lehenbizi, guri kontsultatutako arauak barnean hartzen duen filosofiarekin 
erabat ados gaudela adierazi nahi dugu. Izan ere, gure iritziz, dopina 
kirolaren antinomia eta horren oinarri izan diren balioen eta funtsen 
aurkakoa da, eta kirol-iruzur larria eratzeaz gain, kirolariengan eta osasun 
publikoaren gain kalte arriskutsuak eragin ditzake.

Lege horren bidez kiroleko dopinaren aurka borrokatzeko euskal esparru 
juridikoa harmonizatu eta gaurkotzeaz gain, Zioen Azalpenean beren 
beregi adierazi den bezala, nazioarteko eta Estatuko aipamenekin 
batera, eta bereziki, kirolean osasun publikoa nahiz banakako osasuna 
eta lehian izan beharreko joko garbia artatu nahi ditu.

Edukiari dagokionez, kiroleko dopinaren aurkako borroka osotasunean 
hartu eta prebentzio-neurriak hartzeko betebeharra aintzat hartzea 
modu positiboan baloratu dugu. Eta, dopinaren aurkako borroka lege 
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horretan osotasunean jasotzen da, eta dopina arautzeaz gain, lege-
testuan, bereziki, erakunde profesionalek eta kirolariek errendimendua 
hobetzeko erabilitako gai eta metodoek osasunaren gain eragindako 
ondoreei buruzko ikerketa, sentsibilizazioa, prestakuntza eta informazioa 
biltzen dira.

Zernahi gisaz, Lege berri horren xedeak hain laudagarriak izanda, gure 
ustez, testua narriatzen duten zenbait alderdi aurkitu ditu, eta horrez 
gain, kirolarien banakako askatasunean dagoen esku-hartzea agerian 
uzten da, ohar zehatzetan ikusi ahal izango dugun bezala. Adibide gisa, 
1. artikulua aipatu dugu. Hain zuzen ere, “kirol-lehia” eta “kirol-jarduera" 
maila berean ezartzen baditugu, badirudi Dopinaren aurkako Legea 
kirol-jarduera betetzen duen edozein pertsonak aplikatu dezakeela, eta 
8. artikuluan kirolariek dopinaren aurkako prozesuan hartutako laginak 
hausteko duten eskubidea esangura hertsian arautu du. Era berean, 
12. artikuluan ezarritakoaren arabera, Dopinaren aurkako Agentziak 
dopinaren aurkako kontrolak egiteko kirolariak identifikatzeko arauketa-
xehetasunak onetsi beharko ditu, guk halako ordezkaritza ez izateagatik.

Hori gorabehera, aurreproiektuan hizkuntzaren erabilera ez-sexista eta 
genero-ikuspegia kontuan hartu dela modu positiboan baloratu dugu. 
Praktika onaren eta Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen betepenaren adibidea da. Izan ere, 
EGABren ustez, arauak egiteko unean hori beti kontuan hartu behar da.

Ohar orokor horiek amaitu ostean, EGABren ustez beharrezkoa da 
ondoko ohar zehatzak igortzea:

Ohar zehatzak

1. artikulua. Dopinaren kontzeptua eta aplikazio-eremua

Lehenbizi, artikulu honen lehenengo atalean ondoko aldaketak proposatu 
ditugu, horren edukia hobetu eta murrizteko: 

"1.- Lege horren ondoreetarako, dopinaren oinarria kirolariak 
borondatez eta modu kontzientean debekatutako gaiak edo 
debekatutako metodoak erabiltzea da, kirol-errendimendu fisikoa 
kirol-jardueretan modu artifizialean areagotuta, kirol-muinaren 
aurkako ekitaldia eta iruzurra eraginda. 
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Bestalde, lehenengo artikuluaren 4. eta 5. ataletan Legea aplikatzeko 
eremu -materiala eta subjektiboa jaso dira, eta horren idazketa nahasgarria 
da, zentzugabekoa, bederen. Eremu materiala modu honetan osatuta 
egongo da: “kirol-jardueren eta -txapelketen bidez, federatuak izan 
zein izan ez, Euskal Herrian garatu badira", eta aplikazioaren eremu 
subjektiboa "euskal federazio-, unibertsitate- edo eskola-lizentzia duten 
kirolariengana hedatuta dago, betiere kirol-txapelketa ofizialetan parte 
hartzea ahalbidetu bada”, eta horrez gain, “kirol-jarduera Euskal Herrian 
garatzen duten bestelako pertsona fisikoengana edo juridikoengana, aldi 
baterako bada ere" barnean hartzen ditu. Badirudi "kirol-jarduera" eta 
"kirol-lehia" maila berean ezarri direla. 

Oro har, kirol-jarduera pertsonek eguneroko bizitzan egiten duten kirol-
jarduera bada, ongizate fisikoa eta adimen ongizatea bilatuta, "mens 
sana in corpore sano" lelopean, zaila da ulertzea pertsona horiek, 
kirol-jarduera egitean, dopinaren kontrolaren mende egotea eta arau-
hauste larriaren ondoriozko zehapena jasatea, kirolean debekatuta edo 
baimendu gabe dauden gaiak erabiltzeagatik, medikuaren iritziz hori 
preskribatu bada ere.

Amaitzeko, artikulu horren 7. atalaren idazketan badirudi kontrol horiek 
egin ez direla, esaterako, kirol-izaera duten probetan eta erresistentzia 
fisikoko probetan, hots, suhiltzaileek, udaltzaingoek etab.ek gainditu 
beharrekoak. Beraz, ezinezkoa da ados egotea, eta hori dela eta, 
aldaketak ezarriko dira:

“7.- Lege hori ez da aplikatuko da unibertsitate, oposaketa- eta 
antzeko hautespen-ikasketetan parte hartzeko probak egiteko 
dopinaren kontroletan, hori guztia kaltetutako pertsonen gain 
izandako ondorioei kalterik egin gabe, eta ondore horretarako 
ezarritako xedapenen aplikazioari kalterik egin gabe”.

2. artikulua. Printzipio orokorrak

Artikulu honetan jasotako printzipio orokorrei dagokienez, ohar hauek 
nabarmendu behar dira:

•	 b) atala: gure ustez kirolariei eta animaliei egindako aipamenak atal 
ezberdinetan bereizi behar dira.
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•	 d) atala: atal hau jarraian azaldu den bezala osatu behar da, berme-
arrazoien ondorioz:

“d) Kirolariek, txapelketetan edo horietatik kanpo, agintari 
eskudunek eskatutako dopinaren kontrola nahiz azterketa egin 
beharko dute, bai eta berrikuspen, egiaztapen edo ikerketa 
osagarriak ere, baldin eta hori egitea eskatzen duten pertsonak 
kontrolak egiteko behar bezala akreditatuta eta legitimatuta 
badaude”.

•	 f) atala: Idazketa hobetzeko proposamena egin dugu, ondoko 
baldintzetan:

“f) Prestakuntza, informazioa eta ikerketa, berrikuntza eta 
teknologia berrien aplikazioa dopina ezabatzeko ezinbesteko 
tresnak dira”. 

3. eta 4. artikuluak. Kirolarien eta laguntzaileen erantzukizunak

Halaber, 3. eta 4. artikuluen e) ataletan ondoko adierazpenak jasotzeko 
proposamena egin dugu:

“e) Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren eta bestelako 
erakunde eskudunen aurrean identifikatutako dopinari buruzko 
arauetatik edozeinen bortxaketa komunikatzea, bai eta kirolariek 
edo animaliek jasandako kontrol irregularrak ere".

6. artikulua. Kirol-erakundeen erantzukizuna

Erantzukizunen kasuan, “dopinaren aurkako arauketa hausten duen 
edozein kirol-erakunderi edo kirolariri diru-laguntza edo laguntza 
ezeztatzea edo horiek kasuan kasuko kontrolak egitea ukatzea", kirol-
erakundeez gain, gainerako subjektu ezberdinen erantzukizuna izango 
da. Beraz, gure iritziz, artikulu honetan jasotzeaz gain, 5. (agintari 
publikoen erantzukizunak) eta 7. (kirol-ekitaldien pertsona eta erakunde 
antolatzaileen erantzukizuna) artikuluetan ere jaso beharko litzateke. 
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8. artikulua. Kirolarien eskubideak

Halaber, 8. artikuluaren h) atalean dopinaren aurkako prozesuan 
hartutako laginak hausteko eskubidearekiko salbuespena ezarri da, 
“kontrola agindu duen erakundea laginen titulartasunaren arabera egin 
bada” adierazpenari buruz.

Hala ere, eskubide horri begira zaila eta bermegabea da erakundeari 
laginen gaineko titulartasuna baliabideak edo prozedurak zehaztu gabe 
atxiki ahal zaiola adieraztea. Beraz, gure ustez, eta Ohar Orokorretan 
aurreratu dugun bezala, laginen haustura eskatzeko eskubide subjektiboa 
murriztu egin da. Horregatik, gure iritziz berme zehatzak ezarri edo 
salbuespen hori ezabatu behar da.

11. Artikulua. Agentziaren antolakuntza

Lehenbizi edukia  ez da ageri argi eta garbi artikulu honen tituluan. 
Beraz, horren ordez adierazpen hau ezar daiteke: “Agentziaren egitura 
organikoa”.

Bestalde, gure iritziz 8. atalean ezarritako Erabilera Terapeutikoa 
Baimentzeko Euskal Batzordea (COVAUT) dopinaren aurkako 
administrazio-antolakuntzaren bilbean organo giltzarri da. Hori dela eta, 
harrigarria da hori arautu gabe egotea. Zehaztasuna ezartzeko asmorik 
izan gabe, funtzionamendurako gutxieneko jarraibideak edo erregelak 
ezarri beharko lirateke eginkizunei eta eraketari dagokienez, eta 
horiek Batzorde Aholku-emailearen Legean ezarritako aurreikuspenen 
antzekoak izango dira.

12. Artikulua. Agentziaren eginkizunak

Artikulu honen 1. atalean Dopinaren Aurkako Agentziaren eginkizunak 
zehazten dira, betiere xehetasun izugarriarekin. Zernahi gisaz, o) atalean 
"Dopinaren kontrolak egiteko kirolariak identifikatzeko beharrezkoak 
diren xedapenak eta formularioak onesteko”, oraingoan ere, kirolarien 
banakako askatasunari begira egindako murrizketa jaso da. Izan ere, 
idazketaren ariora, etorkizuneko xedapenetan eta formularioetan une 
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oro identifikatu eta dopinaren kontrol egokia egiteko prest egoteko 
eskakizunak jaso beharko dira. 

Halaber, 4. atalean “aurreko atala” aipatzen du. Hain zuzen ere, oker 
interpretatu daitekeela uste dugu, eta horrenbestez, idazketan aldaketa 
hau egiteko proposamena egin dugu.

4.-Aurreko atalean aipatutako dopinaren kontrola egiteko 
eginkizunen ondoreetarako, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia 
kontrol-agintaria izango da, eta Legeak bere zeregina betetzeko 
erabateko independentzia eta objektibotasuna bermatzen ditu. 

13. Artikulua. Dopinaren kontrola egin behar duten kirolariak

Lehenbizi, 2. atalean “txapelketatik kanpoko kontrolak ezustean edo 
aurretiaz hitzordua eskatuta egin daitezke”ela ezarri da.   Gure ustez “bai 
aldez aurretik deia eginda edo bai egin gabe” adierazpena ezarri behar 
da.

Bigarrenez, 6 eta 7. ataletan kirolariak identifikatzeko datuak ahalbidetzen 
dituzten subjektuak zehazten dira, bai eta erabiltzen dituzten tratamendu 
terapeutikoak ere. Hona hemen: kirolariak, taldeak, entrenatzaileak, 
zuzendaritzako langileak, medikuak, eta osasun-arloko gainerako 
langileak, eta "kirolariaren inguruko gainerako pertsonak". Azken 
adierazpen hori oso nahasgarria da eta ezinezkoa da horren norainokoa 
ulertzea.  Kirolariarekin bizi diren bigarren maila arteko ezkontza-
ahaidetasunezko edo odolkidetasunezko familiakoak dira? Batzorde 
horren ustez, "inguruko" hitza zehaztasun handiagoarekin adierazi behar 
da.

Gisa bertsuan, “23. Kirolarien eta ingurukoen erantzukizunak” eta “24. 
Arau-hausteen tipifikazioa” artikuluak nabarmendu behar ditugu. Hain 
zuzen ere, kirolarien "inguruko" pertsonei buruz dihardu, zeintzuk diren 
zehaztu gabe.

14. Artikulua. Kontrolen bermeak eta lege-ondoreak

Kontrolen bermeei eta ondoreei  dagokienez, 2. atalean "txapelketatik 
kanpoko dopinaren kontrolak eta osasun-arloko kontrolak ezin izango 
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dira egin ordu-tarte zehatz batean, hain zuzen ere, arauz zehaztutakoa eta 
nolanahi ere gaueko atsedenaldirako erabilitako orduak barnean hartuta” 
adierazpena ezarri da, beharrezkoa den bermea, baina gure iritziz, ez da 
behar bestekoa. Izatez, txapelketan egin beharreko dopinaren kontrola 
denean, gaueko atsedenaldirako orduetan egin daiteke. 

Gure ustez, komenigarria izango litzateke testuan aldaketa egitea, batik 
bat, dopinaren kontrolak eta osasun-arloko kontrolak ondore horretarako 
egingo ez direla bermatzeko, salbu eta ikuspuntu teknikotik salbuespena 
justifikatzen denean, gaueko atsedenaldirako ohi bezala erabilitako 
orduetan. 

15. Artikulua. Betebehar osagarriak eta erabilera terapeutikorako 
baimenak

Lehenengo atalean ondoko idazketa egiteko proposamena egin dugu, 
adierazitako liburuak beharrezkoak diren gutxieneko bermeak izateko:

“1. Arauz zehaztutako kirol-klubek eta gainerako kirol-
erakundeek, halaber, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzian behar 
bezala erregistratutako liburua eraman beharko dute, eta horren 
osotasunari buruzko bermea egiaztatu beharko da, horretarako 
aipatutako Agentzia behar bezala legezkotuta edo gaituta, bere 
zuzendaritzapeko kirolariei begira preskribatutako tratamendu 
terapeutikoak jasota, baldin eta inskripzioa baimentzen badute. 
Liburu hori osasun-agiria izango da, datuak zaindu eta babesteko 
xedearekin”.

17. Artikulua. Dopinaren kontrolak eta osasun-arloko kontrolak

6. atalean ondokoa adierazi da: “Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, 
arauz garatu beharreko arauetan ezarritako baldintzetan, osasun-
arrazoien ondorioz kirolariei lizentzia eteteko kasuak zehaztuko ditu”. 

Gai horren kasuan, lizentzien etendurak arauz arautzeko ados ez gaudela 
adierazi dugu, Lege honen lege-testuan jaso behar dela ulertuta.
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20. Artikulua. Kirolean debekatutako gai- eta metodo-zerrendaren 
publizitatea

Eskatu daitekeen gutxieneko publizitateari dagokionez, lehenengo 
atalaren testua modu honetan osatzeko proposamena egin dugu:

“1.- Bada, nazioarteko erakundeek onetsitako xedapenen 
esparruan, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, zuzendariaren 
bidez, Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean kirolean debekatuta 
dauden gaien eta metodoen zerrenda argitaratzeko agindua 
emango du. Argitalpen hori, gainera, bertan aldaketak egin 
diren bakoitzean egingo da, eta ondoreak aipatutako Aldizkarian 
argitaratutako aldaketa-xedapenean zehaztutako datatik aurrera 
sortuko ditu”.

25-28 artikuluak. Dopinaren ondoriozko zehapen mailari 
dagokionez

Batzorde horren ustez, artikulu horretan zehaztutako zehapenen maila 
arau-hauste motaren arabera egiteaz gain, kirolariak ere kontuan izango 
dira (25. artikulua), elitezko kirolariak, profesionalak, federatuak, zaletuak 
edo ez-federatuak diren aintzat hartuta; bai eta kirol-klubak eta -taldeak 
(26. artikulua), horien kategoriari helduta.

Era berean, teknikariei, epaileei, arbitroei, eta kirol-lizentzia duten 
gainerako pertsonei, zuzendaritzako langileei, kirol-federazioetako 
gidariei edo langileei, liga profesionaletakoei, kirol-txapelketa ofizialen 
erakunde antolatzaileei, kirol-klubei edo -taldeei (27. artikulua) ezarritako 
zehapenak zehatzago mailakatu behar dira, aipatutako eginkizunak 
modu profesionalean betetzen dituztenen kasuan.

Amaitzeko, gure ustez, medikuei eta kirol-kluben edo -taldeen osasun-
arloko langileei (28. artikulua) ezarritako zehapenek pertsona horien 
ordainsari mailak aintzat hartu beharko lituzke. 

36. Artikulua. Lankidetza antzematean

Gure iritziz artikulu hori ezabatu egin behar da. Izan ere, Legearen 
Aurreproiektuaren 3. artikuluaren e) atalean ezarritako betebeharraren 
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betepena lehenetsi edo saritu behar da: “Dopinaren Aurkako Euskal 
Agentzian eta gainerako erakunde eskudunetan ezagutzen dituzten 
dopinaren aurkako arauketen edozein bortxaketa salatzea”. 

42. Artikulua. Prebentzio-neurriak

Lehenengo atalean Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak hartutako 
prebentzio-neurriak zerrendatu ostean, bigarren tokian, “gizakiaren 
gorputza dopatzen duten gaien eta metodoen ondoreei buruzko ikerketa-
programak” aipatu dira. Puntu horren idazketa osatzeko proposamena 
egin dugu, hurrengo baldintzetan, dopatzeko gai eta metodoek 
gizonengan eta emakumeengan izan ditzaketen ondore ezberdinak 
kontuan izanda:

“b) Gizakiaren gorputza dopatzen duten gai eta metodoen 
ondoreei buruzko ikerketa-programak, gizonen eta emakumeen 
zehaztasunak kontuan izanda”.

V. ONDORIOA

EGABren ustez egokia da Bitartekarien Erregistroaren Dekretu 
Proiektuaren izapidetza egitea, organo aholku-emaile horren egindako 
oharrak kontuan izanda.

Bilbon, 2011ko maiatzaren 4an

Presidentearen OE        Idazkari Nagusia
Juan María Otaegui Murua  Francisco José Huidobro Burgos
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