
Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie 
roli UE w międzynarodowej walce z dopingiem 

(2010/C 324/04) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH, 

1. PRZYPOMINAJĄC, że: 

— w dniu 4 grudnia 2000 r. Rada przyjęła konkluzje 
w sprawie walki z dopingiem ( 1 ), uznając potrzebę koor
dynowania działań przez Wspólnotę Europejską 
i państwa członkowskie – pod przewodnictwem prezy
dencji – odpowiednio wcześnie przed każdym spotka
niem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). 
Niniejsze konkluzje są uzupełnieniem tamtych konkluzji, 

— na skutek wejścia w życie Traktatu z Lizbony ( 2 ) w dniu 
1 grudnia 2009 r. Unia Europejska nabyła kompetencji 
w dziedzinie sportu, pozwalających jej na przeprowa
dzanie działań wspierających, koordynujących 
i uzupełniających działania państw członkowskich 
w celu promowania europejskich przedsięwzięć 
w zakresie sportu; ma przy tym brać pod uwagę specy
ficzny charakter sportu, jego struktury oparte na dobro
wolnym uczestnictwie, a także jego funkcje społeczne 
i edukacyjne. W związku z tym należy rozwijać euro
pejski wymiar sportu przez popieranie uczciwości 
i dostępności współzawodnictwa sportowego oraz 
współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za 
sport, jak również przez ochronę integralności fizycznej 
i psychicznej sportowców, w szczególności tych 

najmłodszych. Unia powinna sprzyjać współpracy 
z państwami trzecimi oraz właściwymi organizacjami 
międzynarodowymi, zwłaszcza z Radą Europy. 

2. ŚWIADOMI, że: 

— niektóre kwestie, którymi zajmuje się WADA, leżą 
w sferze kompetencji UE, natomiast inne leżą w gestii 
państw członkowskich, 

— struktura WADA opiera się na podziale kontynentalnym, 
a więc że niezbędna jest ścisła współpraca z Radą Europy 
w celu wypracowania wspólnego stanowiska na temat 
wszystkich kwestii leżących w kręgu europejskich zain
teresowań. 

3. UWAŻAJĄ, że: 

— kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie, iż głos UE i jej 
państw członkowskich będzie traktowany z należytą 
uwagą podczas obrad WADA, 

— tam gdzie to konieczne, np. w świetle dorobku prawnego 
UE i obowiązku autentycznej współpracy, należy 
skutecznie i odpowiednio wcześnie przed obradami 
WADA koordynować stanowiska UE i państw członkow
skich pod przewodnictwem prezydencji.
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( 1 ) Dz.U. C 356 z 12.12.2000, s. 1. 
( 2 ) Art. 6 i 165 TFUE.


