
Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o úloze EU v oblasti 
mezinárodního boje proti dopingu 

(2010/C 324/04) 

RADA EVROPSKÉ UNIE A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, 

1. PŘIPOMÍNAJÍCE, že: 

— dne 4. prosince 2000 přijala Rada závěry (jejichž 
doplněním jsou současné závěry) o boji proti dopingu ( 1 ), 
podle nichž je nezbytná koordinace na úrovni Evrop
ského společenství a členských států prováděná 
v dostatečném předstihu před každým zasedáním 
Světové antidopingové agentury (WADA), za což má 
organizačně odpovídat předsednictví, 

— po vstupu Lisabonské smlouvy ( 2 ) v platnost dne 
1. prosince 2009 získala Evropská unie pravomoc 
v oblasti sportu, což jí umožňuje provádět činnosti, 
jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti člen
ských států, a přispívat tak k podpoře evropských 
hledisek v oblasti sportu s přihlédnutím k jeho zvláštní 
povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné 
činnosti a jeho společenské a výchovné funkci. 
V důsledku toho by měl být evropský rozměr sportu 
rozvíjen podporou spravedlivého a otevřeného sportov
ního soutěžení a spolupráce mezi subjekty odpovědnými 
za sport, jakož i ochranou fyzické a mravní integrity 
sportovců a sportovkyň, obzvláště mladých sportovců 

a sportovkyň. Měla by být podporována spolupráce se 
třetími zeměmi a příslušnými mezinárodními organiza
cemi, zejména s Radou Evropy. 

2. JSOUCE SI VĚDOMI, že: 

— některé otázky, jimiž se zabývá Světová antidopingová 
agentura (WADA), spadají do pravomoci EU, zatímco 
za jiné odpovídají členské státy, 

— vzhledem k tomu, že Světová antidopingová agentura je 
vnitřně členěna dle kontinentů, je v zájmu dosažení 
společného pohledu na všechny otázky evropského 
zájmu nezbytná těsná spolupráce s Radou Evropy. 

3. DOMNÍVAJÍ SE, že: 

— zásadní význam má zajištění náležitého přihlédnutí 
k postojům EU a jejích členských států při jednáních 
Světové antidopingové agentury, 

— případně, například s ohledem na acquis EU a povinnost 
loajální spolupráce, je třeba v řádném předstihu před 
zasedáními Světové antidopingové agentury účinně koor
dinovat postoje EU a členských států, za což odpovídá 
předsednictví.
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( 1 ) Úř. věst. C 356, 12.12.2000, s. 1. 
( 2 ) Články 6 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie.


