
A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 
következtetések az Európai Unió által a dopping elleni nemzetközi küzdelemben betöltött szerepről 

(2010/C 324/04) 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYA
INAK KÉPVISELŐI, 

1. EMLÉKEZTETVE ARRA, hogy: 

— a Tanács 2000. december 4-én a dopping elleni küzde
lemről szóló következtetéseket ( 1 ) fogadott el (a mostani 
következtetések ezeket egészítik ki), amelyekben megálla
podás született arról, hogy a Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség (WADA) egyes ülései előtt kellő időben 
gondoskodni kell az Európai Közösség és a tagállamok 
közötti koordináció – elnökségi irányítás melletti – 
megszervezéséről, 

— a Lisszaboni Szerződés ( 2 ) 2009. december 1-jei hatályba
lépését követően az Európai Unió a sport területét érintő 
hatáskört szerzett, amely lehetővé teszi az Unió számára, 
hogy a tagállamok intézkedéseit támogató, koordináló 
vagy kiegészítő intézkedéseket hajtson végre annak érde
kében, hogy a sport sajátos természetére, az önkéntes 
részvételen alapuló szerkezeti sajátosságaira, valamint a 
társadalomban és a nevelésben betöltött szerepére tekin
tettel hozzájáruljon az európai sport előmozdításhoz. 
Következésképpen fejleszteni kell a sport európai dimen
zióit a sportversenyek tisztaságának és nyitottságának, 
valamint a sport területén felelős szervezetek közötti 
együttműködésnek az előmozdítása, illetve a sportolók, 
köztük különösen a legfiatalabbak fizikai és szellemi 

épségének védelme révén. Erősíteni kell továbbá az 
együttműködést a harmadik országokkal és a hatáskörrel 
rendelkező nemzetközi szervezetekkel, különösen az 
Európa Tanáccsal; 

2. TUDATÁBAN ANNAK, hogy: 

— a WADA által kezelt kérdések egy része az EU hatáskö
rébe tartozik, másik része pedig a tagállamok felelőssége, 

— mivel a WADA kontinentális alapon szerveződik, annak 
érdekében, hogy az összes európai érdekű kérdéssel 
kapcsolatban közös látásmód alakuljon ki, szoros együtt
működést kell kialakítani az Európa Tanáccsal; 

3. ÚGY VÉLIK, hogy: 

— rendkívül fontos gondoskodni arról, hogy a WADA hatá
rozataiban kellő súllyal vegyék figyelembe az Európai 
Unió és tagállamai álláspontját, 

— adott esetben, például az uniós vívmányoknak és a jóhi
szemű együttműködés kötelezettségének a fényében, az 
elnökség vezetése mellett, kellő időben és hatékonysággal 
össze kell hangolni az Unió és a tagállamok álláspontjait 
a WADA üléseit megelőzően.
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