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A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott
állásfoglalás az EU tagállamainak a WADA alapító tanácsában való képviseletéről és az EU,
valamint az uniós tagállamok álláspontjának a WADA üléseit megelőzően történő összehangolásáról
(2011/C 372/02)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYA
INAK KÉPVISELŐI,

EMLÉKEZTETVE

1. a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében
2000. december 4-én ülésező képviselői által elfogadott, a
dopping elleni küzdelemről szóló következtetésekre (1);
2. a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében
2010. november 18-án ülésező képviselői által elfogadott, az
Európai Unió által a dopping elleni nemzetközi küzdelemben
betöltött szerepről szóló következtetésekre (2);
MEGÁLLAPÍTJÁK, HOGY

1. az Európai Unió és tagállamai számára lehetővé kell tenni,
hogy gyakorolják hatásköreiket és betöltsék szerepüket a
Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (a továbbiakban:
WADA) szabályainak, előírásainak és iránymutatásainak
előkészítése, megtárgyalása és elfogadása során;
2. rendelkezni kell az Európai Uniónak és tagállamainak a
WADA munkájában való részvételére, valamint álláspont
juknak a WADA üléseit megelőző összehangolására vonat
kozó gyakorlati szabályokról;
3. az európai kontinens álláspontjának a WADA üléseit
megelőző összehangolására az Európa Tanács keretében
kerül sor, kellő mértékben figyelembe véve minden alkalma
zandó uniós jogszabályt;
4. az uniós tagállamokat – politikai kinevezés alapján és megfe
lelő szintű szakértelemmel – folyamatosan képviselni kell a
WADA alapító tanácsában;

(1) HL C 356., 2000.12.12., 1. o.
(2) HL C 324., 2010.12. 1., 18. o.

KÖVETKEZÉSKÉPPEN MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY

1. az EU tagállamait miniszteri szinten kell képviselni a WADA
alapító tanácsában, és a helyeket az alábbiak szerint kell
elosztani:
— egy hely a soros elnökségi triót alkotó tagállamok egyikét
illeti,
— egy hely a következő elnökségi triót alkotó tagállamok
egyikét illeti,
— a Tanács keretében ülésező tagállamok egy helyre
közösen olyan személyt delegálnak, aki megfelelő tapasz
talattal és tudással rendelkezik és miniszteri szinten
felelős a sportért (a továbbiakban: kormányzati szintű
szakértő);
2. a tagállami képviselők munkáját adott esetben az elnökséget
betöltő tagállamból és/vagy a Bizottságból érkező szakértők
segíthetik;
3. az EU tagállamainak a WADA alapító tanácsában való képvi
seletére vonatkozó, az I. mellékletben ismertetett rendelke
zések 2013. január 1-jén lépnek hatályba;
4. a WADA üléseinek előkészítésére vonatkozóan a Tanács, a
tagállamok és a Bizottság között létrejött, a II. mellékletben
ismertetett magatartási iránymutatásokat kell alkalmazni;
5. a Tanácsnak és a tagállami kormányok Tanács keretében
ülésező képviselőinek 2015. december 31-ig felül kell vizs
gálniuk az ezen állásfoglalás alkalmazása során szerzett
tapasztalatokat, és meg kell vitatniuk, hogy ki kell-e igazítani
az állásfoglalásban foglalt rendelkezéseket.
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I. MELLÉKLET
Az EU tagállamainak a WADA alapító tanácsában való képviseletére vonatkozó rendelkezések
Az EU tagállamai a következő képviseleti rendszerben állapodnak meg:
A SOROS ÉS A KÖVETKEZŐ ELNÖKSÉGI TRIÓT ALKOTÓ TAGÁLLAMOK KÉPVISELŐI
— A soros elnökségi triót alkotó tagállamok belső konzultáció során kiválasztják maguk közül azt a tagállamot, amelyik
képviselni fogja az EU tagállamait a WADA alapító tanácsában. Az így kiválasztott tagállam a belső eljárásainak
megfelelően képviselőt jelöl erre a célra. A jelölt személy az adott tagállamon belül miniszteri szinten felel a sportért.
Értesíteni kell az EU Tanácsának Főtitkárságát, hogy melyik tagállam lett kiválasztva arra, hogy képviselőt jelöljön,
illetve hogy mi a neve a képviselőnek.
— Ha a képviselő miniszteri szintű megbízatása megszűnik, a tagállam új, miniszteri szintű jelöltet állít.
— A következő elnökségi triót alkotó tagállamoknak is a fenti szabályokat kell alkalmaznia.
— A fent említett képviselők hivatali ideje három év.
— A következő elnökségi triót alkotó tagállamok közül kiválasztott képviselő – a folytonosság biztosítása és a hároméves
hivatali idő fenntartása érdekében – azt követően is hivatalban marad, hogy ez az elnökség átveszi a soros elnökségi
trió tisztségét.
A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ TAGÁLLAMOK ÁLTAL EGYÜTTESEN KIJELÖLT KORMÁNYZATI SZINTŰ SZAK
ÉRTŐ
— A képviseletet ellátó szakértőre vonatkozó javaslataikat a tagállamok legkésőbb egy hónappal az EU Tanácsának azon
ülése előtt nyújtják be, amely ülésen sor kerül a kijelölésre. A javaslatok nem irányulhatnak a soros vagy a következő
elnökségi triót alkotó tagállamok minisztereire. A képviseletet ellátó szakértőre vonatkozó javaslatokat az Európai
Unió Tanácsa Főtitkárságának kell megküldeni.
— A WADA alapító tanácsa tagjának a fent ismertetett módon történő első kijelölésére legkésőbb az EU Oktatási,
Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanácsának 2012. novemberi ülésén kerül sor.
— A képviselő hivatali ideje három év.
— Ha a képviselő miniszteri szintű megbízatása hazájában megszűnik, új jelöltet kell állítani. A képviselő az új kijelölési
eljárás végéig hivatalban marad.
ÁTMENETI SZABÁLYOK
— Az EU tagállamainak a WADA alapító tanácsában való képviseletére vonatkozó jelenlegi szabályok 2012. december
31-ig alkalmazandók.
— Az Írország, Litvánia és Görögország által kijelölt képviselő hivatali ideje 18 hónapra csökken és 2013. január 1-jén
veszi kezdetét.
A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ TAGÁLLAMOK ÁLTAL KÖVETETT JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS
— A Tanács keretében ülésező tagállamok kellő időben jóváhagyják a kijelölt kormányzati szintű szakértő személyét,
illetve azon tagállamokat, amelyeket a soros és a következő elnökségi trió tagállamai választottak ki arra, hogy
kinevezzék a WADA alapító tanácsa melletti képviselőket.
— Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága a WADA alapító tanácsa valamennyi, az EU képviseletét ellátó tagjának
nevét megküldi a WADA részére.
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II. MELLÉKLET
A Tanács, a tagállamok és a Bizottság által létrehozott magatartási iránymutatások a WADA üléseinek
előkészítéséről
Figyelembe véve, hogy az uniós vívmányoknak és a jóhiszemű együttműködés kötelezettségének fényében az elnökség
vezetése mellett, a WADA üléseit megelőzően kellő időben és hatékonysággal össze kell hangolni az Uniónak és a
tagállamoknak az említett üléseken megvitatott témákkal kapcsolatos álláspontját,
a Tanács, a Bizottság és a tagállamok a következő magatartási iránymutatásokban állapodnak meg:
AZ IRÁNYMUTATÁSOK JELLEGE ÉS HATÁLYA
— Ezek a magatartási iránymutatások alkalmazandók a WADA alapító tanácsa valamennyi ülésének előkészületeire.
— Ezek a magatartási iránymutatások megállapítják a Tanács, a tagállamok és a Bizottság közötti, az említett ülések –
valamint az azokat megelőzően az Európa Tanács keretében sorra kerülő ülések (CAHAMA) – előkészítésére vonat
kozó szabályokat.
A KOORDINÁCIÓ
— A koordináció első lépéseként a Tanács hivatalban lévő elnöksége az EU Tanácsa Főtitkárságának és az Európai
Bizottságnak a közreműködésével megvizsgálja a WADA ülésének napirendjét.
— Az elnökség e rendelkezésekre és az EU hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos bizottsági javaslatra tekintettel
átfogó nyilatkozattervezetet készít az uniós álláspontról.
— Az álláspontot bemutató nyilatkozatot a Tanács sporttal foglalkozó munkacsoportjának kell elkészítenie, és – a sürgős
esetek kivételével – főszabályként az Állandó Képviselők Bizottságának (COREPER) kell jóváhagynia azt.
AZ EURÓPA TANÁCCSAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK
— A CAHAMA (1) ülésein az elnökség képviselője előterjeszti az álláspontot bemutató nyilatkozatot azokkal a pontokkal
kapcsolatban, amelyekre vonatkozóan megállapodásra jutottak. Az Európai Bizottság előterjeszti az EU hatáskörébe
tartozó témákkal kapcsolatos, és a Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kialakított uniós álláspontot.
— Az EU-nak és tagállamainak törekedniük kell arra, hogy az európai kontinensnek a CAHAMA által elkészített állás
foglalása tartalmazza a fent említett álláspontot.
ESETI KOORDINÁCIÓ
— Az EU és tagállamai adott esetben bármikor eseti koordinációt tarthatnak, amelyet általános szabályként az elnökség
vezetése mellett kell lefolytatni. Az eseti koordinációra a CAHAMA vagy a WADA ülései alkalmával is sor kerülhet.
FELSZÓLALÁS ÉS SZAVAZÁS
— Az európai uniós tagállamok képviselői az elfogadott álláspontoknak megfelelően szólalnak fel, illetve szavaznak.
JELENTÉSTÉTEL
— Az uniós tagállamokat a WADA alapító tanácsában képviselő, a soros elnökségi trió egyik tagállama által kinevezett
személy az EU Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanácsának következő ülésén jelenti, hogy milyen eredmények
születtek a WADA alapító tanácsának ülésén.
— Az uniós tagállamokat a WADA alapító tanácsában képviselő, a soros elnökségi trió egyik tagállama által kinevezett
személy a Tanács sporttal foglalkozó munkacsoportjának írásbeli jelentést nyújt be a WADA alapító tanácsának ülésén
elért eredményekről.

(1) A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséggel foglalkozó, 2003 júliusában létrehozott ad hoc európai bizottság
(CAHAMA) felelős a WADA-val kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan az Európai Kulturális Egyezmény valamennyi
részes fele által kialakított álláspontok összehangolásáért. A CAHAMA rendes üléseit közvetlenül a Doppingellenes
Egyezmény monitoringcsoportjának ülései előtt vagy után, illetve amennyiben lehetséges, legalább egy héttel a WADA
alapító tanácsának és Végrehajtó Bizottságának rendes ülései előtt hívják össze.
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