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esindajate järeldused, milles käsitletakse dopinguvastast võitlust harrastusspordis 

(2012/C 169/03) 

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE 
ESINDAJAD, 

1. TULETADES MEELDE: 

1. 20. mail 2011 vastu võetud Euroopa Liidu spordialast 
töökava (2011–2014), ( 1 ) milles rõhutatakse dopingu 
vastu võitlemist prioriteetse teemana ja millega loodi 
dopinguvastase võitluse ekspertide rühm; 

2. komisjoni 11. juuli 2007. aasta valget raamatut spordi 
kohta, ( 2 ) milles kutsutakse kõiki rahvatervise eest vastuta
vaid asutusi üles arvestama dopingu tervist ohustavate 
aspektidega, ja komisjoni 18. jaanuari 2011. aasta teatist 
„Euroopa mõõtme arendamine spordis”, ( 3 ) milles märgi
takse, et doping on endiselt spordile suureks ohuks ja et 
amatöörsportlaste dopingukasutus põhjustab tõsiseid 
rahvatervise probleeme ja see nõuab ennetavate meetmete 
võtmist, sealhulgas ka jõusaalides; 

3. seda, et Euroopa Liidu meetmed spordi valdkonnas on 
suunatud muu hulgas sportlaste (eelkõige noorsportlaste) 
tervise ja kõlbelise palge kaitsmisele; 

2. VÕTTES ARVESSE, ET: 

1. doping on harrastusspordis ja harrastusspordi keskkonda
des, näiteks jõusaalides, oluline probleem kõigis ELi liik
mesriikides, mis: 

— ohustab kõigi dopingu kasutajate tervist; 

— ohustab dopingu kasutajate vahetus läheduses 
viibivaid isikuid; 

— kahjustab harrastusspordi eetikat; 

— on seotud negatiivsete sotsiaalsete nähtustega, seal
hulgas kriminaalse tegevusega, näiteks ebaseaduslik 
kauplemine dopinguainetega; 

— mõjutab eelkõige noori; 

2. teadmised dopingu kohta harrastusspordis, sealhulgas 
kasutuse ja probleemi ulatus ning tulemuslikud meetmed 
seoses ennetamise, hariduse, kontrolli, karistamise ja taas
tumisega ainete kuritarvitamisest on piiratud ELi ja 
rahvusvahelisel tasandil ( 4 ); 

3. kui tippspordis on dopinguvastase võitlusega seotud 
rahvusvaheline koostöö hästi arenenud, siis harrastus
spordis on dopinguvastase võitlusega seotud koostöö 
olnud siiani piiratud nii ELi liikmesriikide vahel kui ka 
rahvusvaheliselt; 

4. dopinguvastane võitlus harrastusspordis ei tohiks juhtida 
tähelepanu eemale dopinguvastaselt võitluselt tippspordis, 
vaid pigem peaks see täiendama jõupingutusi, et kindlus
tada dopinguvaba ja ohutut spordikeskkonda kõigil tasan
ditel; 

5. kui tippspordis on dopingu kasutamise peamine motiiv 
tulemuste parandamine, siis uuringud näitavad, et 
dopingu kasutajatel harrastusspordis on ka terve rida 
teisi motiive, sealhulgas esteetilised põhjused, enesekind
luse suurendamine ja dopinguainete kasutamisega kaas
neva eufooria kogemine, ning et dopinguprobleemist 
harrastusspordis tuleks vastavalt aru saada ja sellega tege
leda; 

6. samal ajal kui maailma dopinguvastane koodeks (edaspidi 
„koodeks”) keskendub dopinguvastasele võitlusele rahvus
vahelises ja riiklikus tippspordis, on koodeksis märgitud 
ka, et riiklikud dopinguvastased organisatsioonid 
(NADOd) võivad otsustada kontrollida harrastus- ja meist
rite tasandi võistlejaid ning kohaldada nende puhul 
dopinguvastaseid eeskirju, kuid et NADOd ei pea selliste 
isikute puhul kohaldama koodeksi kõiki aspekte ja võivad 
selle asemel kehtestada konkreetsed riiklikud dopingu
kontrolli eeskirjad võistlejatele, kes ei võistle rahvusvahe
lisel või riiklikul tasandil, ilma et nad koodeksiga 
vastuollu satuksid ( 5 ); 

3. KUTSUVAD ELi LIIKMESRIIKE ÜLES: 

1. innustama harrastusspordis kasutatavat dopingut ja 
sellega seotud teemasid käsitlevate haridusprogrammide, 
teavituskampaaniate või muude ennetavate meetmete 
väljatöötamist ja sellesse panustama; meetmeid võiksid 
rakendada spordiliikumine, vormisolekuga tegelev sektor 
ja haridussüsteem ning tervisesektor; 

2. edendama tihedat koostööd avaliku sektori asutuste, spor
diliikumise ja vormisolekuga tegeleva sektori vahel, 
näiteks jagama teavet esinemissageduse ja ennetamise 
kohta ning töötama välja ühisprojekte, suuniseid ja õigus
akte dopinguvastaseks võitluseks harrastusspordis;
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( 1 ) ELT C 162, 1.6.2011, lk 1. 
( 2 ) Dokument 11811/07. 
( 3 ) Dokument 5597/11. 
( 4 ) Teemat käsitlevate hiljutiste uuringute hulgas on harrastussporti 

puudutavad võrguprojektid, mida rahastatakse spordi valdkonna 
järgmiste ettevalmistavate meetmete kaudu: „Vormisolek dopingu 
vastu” ja „Steroidide peatamise strateegia”. 

( 5 ) Maailma dopinguvastane koodeks, Maailma Dopinguvastane Agen
tuur, 2009, lk 126 (I liide, mõisted, sportlane).



3. innustama asjakohase ja tulemusliku teabe jagamist ja 
koostööd riiklike ja rahvusvaheliste asutuste vahel, kes 
tegelevad dopinguprobleemi aspektidega harrastusspordis 
ning dopinguainete ebaseadusliku müügi ja nendega 
kauplemise uurimise ja selle eest karistamisega, sealhulgas 
spordi, antidopingu, tervise ja hariduse eest vastutavad 
asutused ning politsei- ja tolliasutused; 

4. edendama tulemuslike ja asjakohaste riiklike meetmete 
raamistikku harrastusspordis dopinguainete tootmise, 
nendega kauplemise, nende levitamise ja omamise 
uurimiseks ja selle eest karistamiseks, et piirata selliste 
ainete kättesaadavust ja kasutamist, seda näiteks kontrolli 
ja seonduvate meetmete kaudu asjaomastes harrastus
spordi keskkondades, näiteks jõusaalides; 

5. toetama Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) 
jõupingutusi töötada välja tulemuslikke koostööraamis
tikke Europoli, Interpoli, Maailma Tolliorganisatsiooni, 
farmaatsiatööstuse ja muude asjaomaste rahvusvaheliste 
sidusrühmadega, et piirata dopinguainete, mida saab kasu
tada nii tipp- kui ka harrastusspordis, kättesaadavust; 

4. LEPIVAD KOKKU: 

ELi spordialase töökava (2011–2014) raames loodud dopin
guvastase võitluse ekspertide rühma volituste laiendamises, 
lisades järgmise meetme (rõhutades samal ajal, et prioritee
diks tuleks seada meetmed, mida on kirjeldatud maailma 
dopinguvastase koodeksi läbivaatamise protsessi antava ELi 
panusega seotud töökavas): koguda kokku, sealhulgas koos
töös asjaomaste sidusrühmadega, dopinguvastase võitluse 
parimad tavad harrastusspordis ELi liikmesriikides, muu 
hulgas seoses ennetamise, hariduse, kontrolli ja nendega 
seotud meetmetega, samuti seoses taastumisega ainete kuri
tarvitamisest, ning esitada 2013. aasta lõpuks selle põhjal 

dopinguvastast võitlust käsitlevad soovitused harrastusspor
dis, mida saaks rakendada nii ELi kui ka liikmesriikide tasan
dil; 

5. KUTSUVAD EUROOPA KOMISJONI ÜLES: 

1. algatama selles valdkonnas varasemalt tehtud töö alusel 
uuringu, mille eesmärk on töötada välja tõenditel põhinev 
alus harrastusspordis dopinguvastaseks võitluseks 
mõeldud poliitikasuundade jaoks, sealhulgas teabe kogu
mise kaudu dopinguainete kasutamise kohta harrastus
spordis ELi liikmesriikides; 

2. edendama ja toetama parimate tavade jagamist ELis seoses 
dopinguvastase võitlusega harrastusspordis, muu hulgas 
toetuse kaudu riikidevahelistele üldsuse teadlikkuse tõst
mise kampaaniatele ja ettevalmistavate meetmete kaudu 
spordi valdkonnas toetatud dopinguvastast võitlust käsit
levate projektide tulemuste levitamisele ning igasuguste 
harrastusspordis dopingut käsitlevate tulevikus toetatavate 
projektide tulemuste levitamisele. Parimate tavade jaga
mine võiks olla seotud järgmisega: 

— haridus, teave ja üldise teadlikkuse tõstmine; 

— dopinguainete kasutamise kontroll harrastusspordis; 

— ravi ja taastumine dopingu kuritarvitamisest harrastus
spordis; 

— märgistamine ja toidulisandite sisu kontrollimine, et 
vältida dopinguainete tahtmatut manustamist; 

— seadusandlikud meetmed, mis on osutunud mõnedes 
ELi liikmesriikides harrastusspordis dopinguga tegele
misel tulemuslikeks.
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