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Introduktion
Vi støtter sektion 4.1 i Hvidbogen for Sport, der starter med erklæringen om, at
’sportsaktiviteter er underlagt EU-lovgivningen’. Udtrykket ’sportens særkender’ kan bruges til
at tage fat på visse specielle behov i sporten men skal benyttes i begrænset omfang som
fastlagt af domstolene og må ikke gøre, at sportsorganisationer kan undgå deres forpligtelser
under europæisk og national lovgivning.
Vi anerkender acquis communautaire (lovgivning og kendelser under EU) inden for sport.
Tiltag for at udbrede sportens særkender må ikke underminere den eksisterende ret, som er
baseret på tidligere retsafgørelser i nationale og europæiske domstole. Desuden har EUDomstolen altid taget hensyn til særkender i dets kendelser inden for enhver anden branche.
Adgang til nationale domstole og EU-Domstolen skal forblive en mulighed for sportsudøvere.
Ethvert tiltag for at styrke voldgifts-mekanismer i sport skal sikre, at det ikke underminerer
sportsudøveres rettigheder som borgere eller som arbejdere at føre deres sag ved en national
eller europæisk domstol. Hvis der findes en voldgiftsret inden for sporten, er ensartet
repræsentation fundamental på alle niveauer.
Der, hvor sport er en økonomisk aktivitet, skal sportsudøveres rettigheder som borgere,
ansatte og arbejdere respekteres. Især sportsudøveres ret til at organisere sig og til at gå i
dialog på nationalt og europæisk niveau skal ligeledes respekteres og støttes.
Sportsudøveres unioner og foreninger er en essentiel del af ’sportsbevægelsen’. Vi forkaster
enhver eksklusiv tosidet dialog mellem den olympiske bevægelse og europæiske institutioner
på dette område. Europa-Kommissionen bør fremme engagementet og repræsentationen for
foreninger for sportsudøvere i alle dets forhandlinger omkring sport.
Konceptet omkring sportens særkender, som fremlagt af the Olympic and Sports Movement i
dets programerklæring fra januar 2010, står for en nedbrydning af sportsudøveres rettigheder.
Enhver ændring af konceptet sportens særkender, som ikke har fået medhold af EUDomstolen, skal diskuteres med og godkendes af sportsudøvernes repræsentanter via Social
Dialogue.
Social Dialogue
Som beskrevet i Hvidbogen for Sport, skal nationale forhandlinger mellem ansatte og
arbejdsgivere (Social Dialogue) samt European Sectoral Social Dialogue Committees forblive
vigtige værktøjer i at udvikle sportspolitik i Europa.
Vi anerkender Europa-Kommissionens arbejde for at etablere en komite for dialog mellem
ansatte og arbejdsgivere i den professionelle fodboldsektor og for hele sektoren for sport og
fritid. Vi vil gøre vores yderste for at opnå resultater i den selvstyrende dialog mellem ansatte
og arbejdsgivere med relevante partnere.

Structured Dialogue
Structured Dialogue henviser til samtaler direkte mellem interessegrupper og EU-institutioner.
Som forhandlingspartnere, der repræsenterer de uundværlige interessenter, europæiske
sportsudøvere, forsvarer vi, at de nævnte synspunkter skal være en del af enhver forhandling,
der finder sted på baggrund af udviklingen af europæisk sportspolitik. Hverken den
internationale olympiske bevægelse eller internationale organisationer har mandat til at tale på
vegne af spillere, atleter eller sportsudøvere.
Transferregler
Vi støtter Europa-Kommissionens plan om at indlede en undersøgelse af transferreglerne og
vejlede på grundlag af denne. Transferregler er af enorm vigtighed for professionelle
sportsudøvere i holdsport.
Vi er af den opfattelse, at dele af de forskellige transferregler er i strid med professionelle
sportsudøveres rettigheder. Europa-Kommissionen er nødt til at beskytte overensstemmelsen
mellem sportsudøveres rettigheder og transferreglerne.
Immaterialret og billedrettigheder
Det skal påpeges, at sportsudøvere som borgere og ansatte har ophavsret til billeder og data
fra deres individuelle præstationer på sportspladsen samt intellektuel ejendomsret
(immaterialret), der er resultatet af dette. Disse rettigheder er sportsudøveres værdifulde
kommercielle og moralske ejendom, og, som angivet i Hvidbogen for Sport, kræver de
virkningsfuld håndhævelse. Sportsudøvere fastholder deres ret til at beskytte og udnytte deres
egne billeder, retten til data, der har relation til deres præstationer, og deres immaterialret.
Sportsudøvere bliver ofte tvunget til at give afkald på eller overgive deres billedrettigheder
samt immaterialret for at kunne få lov til at konkurrere. Når dette pres kommer fra en
organisation eller den olympiske bevægelse i stedet for en arbejdsgiverorganisation, er
sportsudøveren sat i en situation, hvor han eller hun ikke er i stand til at forhandle fra en
ligestillet position. Rent faktisk er der ofte aldrig tale om forhandling.
Medlemsorganisationerne under European Elite Athletes Association og FIFPro Division Europe
er i en unik position til at repræsentere de kollektive billedrettigheder for de individuelle
medlemmer og vil sætte mere fokus på dette i fremtiden.
Anti-doping
Vi er forpligtede til en stoffri sport og vil støtte et retfærdigt og effektivt testsystem af
præstationsfremmende midler, der anerkender, respekterer og beskytter atleternes
lovbestemte ret som ansatte, arbejdere og europæiske borgere. På områder, hvor der findes
et klart økonomisk element, skal anti-doping-regler forhandles direkte med ansattes
partnerorganisationer igennem enten Social Dialogue eller overenskomstforhandlinger.
Opretholdelsen af anti-doping-regler skal være proportionelle og afbalancerede. Nationale og
europæiske regeringer skal være proaktive i at beskytte sportsudøveres fundamentale
rettigheder. Anti-doping-regler skal rette sig efter loven og ikke omvendt.
En stor del af de små grupper af sportsudøvere, der bliver udvalgt til dopingkontrol, er helt
tydeligt involveret i sport som en økonomisk aktivitet og må ikke blive nægtet deres ret til at

organisere sig og blive kollektivt repræsenteret. Kommissionerne for sportsudøvere under det
internationale dopingagentur, WADA, og de internationale forbund kan på ingen måde opfattes
som kollektivt at repræsentere sportsudøvere, da de hverken er demokratisk valgte eller
transparente i deres virksomhed. WADA er nødt til at respektere sine egne love angående
repræsentationen af sportsudøvere og national lovgivnings præcedens.
Vi har
a)
b)
c)

følgende standpunkter:
Anti-doping-regler er nødt til at respektere sportsudøveres fundamentale rettigheder;
Dopingsanktioner skal være proportionelle og vurderes fra sag til sag;
Dopingkontrol må kun finde sted i forbindelse med træning eller kampe og må ikke
finde sted på fridage eller under ferie (undtagen med en udtrykt aftale fra uafhængige
foreninger for sportsudøvere);
d) Hvor det findes egnet, er et holds opholdssted og tidsplan (whereabouts) tilstrækkeligt i
stedet for individuel whereabouts-rapportering;
e) Professionelle sportsudøvere skal have lov til at træne med deres hold i
karantæneperioder;
f) Der skal lægges mere vægt på undervisning omkring anti-doping og rehabilitering af
sportsudøvere, der er blevet fundet skyldige i at overtræde en anti-doping-regel

Vi noterer os, at når man ser bort fra rekreative stoffer, er doping et yderst marginalt problem,
især i europæisk holdsport såsom ishockey, basketball, rugby og fodbold. Mere intelligente,
mere specifikke og mere proportionelle systemer bør udvikles, hvor det findes egnet. I denne
sammenhæng anmoder vi om, at Europa-Kommissionen støtter en undersøgelse, der foretager
en cost-benefit-analyse af forskellige aspekter i anti-doping-programmer.
Sportsbetting
Problemer angående sportsbetting, matchfixing og korruption opstår sjældent hos
sportsudøverne selv. På den anden side er de den mest sårbare gruppe og underlagt
muligheden for sanktioner. Som en del af et fremtidigt sportsprogram opfordrer vi EuropaKommissionen til at støtte uddannelsesprogrammer, der er designede til at oplyse
sportsudøvere om emner, der drejer sig om integriteten af sportsbetting. Medlemmerne af the
European Elite Athletes Association og FIFPro Division Europe er i en enestående position til at
implementere sådanne programmer.
Korruption i sport
Vi anerkender og roser sektion C4, paragraf 44 i the Coubertin Action Plan i Hvidbogen for
Sport, der angår ”korruption, hvidvaskning og anden økonomisk kriminalitet”.
Korruption, i denne erklærings øjemed, defineres som misbrug af betroet magt for personlig
vindings skyld, der ikke nødvendigvis er økonomisk.
Korruption og interessekonflikter i sport har en væsentlig og negativ indvirkning på
sportsudøveres position. Derfor opfordrer vi til generelt mere gennemsigtighed og ansvarlighed
i sport. Sportsudøvernes foreninger er forberedte på at spille en positiv rolle i disse
anstrengelser men erkender, at alle aktører inden for sport inklusiv den olympiske bevægelse,
sportsforbund og ligaer må tackle disse problemer. Dette skal ske ved at tage etiske
retningslinjer i brug, implementere disse og etablere virkningsfulde etiske råd og metoder til
overholdelse, som det er normen i andre brancher.

Vi opfordrer til forbedret gennemsigtighed og demokrati for at bekæmpe mulighederne for
korruption og/eller interessekonflikter inden for den olympiske bevægelse, sportsforbund og
WADA. Europa-Kommissionen spiller en vigtig rolle i at fremme europæiske værdier blandt
internationale sportsforbund.
Uddannelse
Vi noterer os med glæde, at Hvidbogen for Sport (2.3.) understreger vigtigheden af en karriere
nummer to for professionelle sportsudøvere.
Europa-Kommissionen er nødt til at inkludere de professionelle sportsudøveres foreninger, som
partnere for de ansatte, i enhver bestræbelse for bedre at kunne forberede sportsudøvere til
arbejde efter (eller, hvad angår semi-professionelle eller amatørsportsudøvere på eliteplan,
under) deres sportskarriere. Mange virkningsfulde overgangsprogrammer, der støttes af
sportsudøveres foreninger, eksisterer allerede og kan benyttes som forbillede.
Konklusioner
Udøvelsen af sport skal forblive inden for det europæiske og nationale domæne. Ethvert tiltag
for at fremme sportens særkender må ikke underminere sportsudøveres rettigheder som
borgere, ansatte eller arbejdere. Det er absolut nødvendigt, at sportsudøvere kan fortsætte
med at holde sig til nationale og europæiske domstole for at beskytte deres fundamentale
rettigheder.
Social Dialogue på europæisk niveau bør aktivt promoveres af Europa-Kommissionen til
sportsforbund og klubber som den bedste måde at beskytte sportens særkender og
sportsudøveres fundamentale rettigheder og interesser.
Vi forpligter os til fortsat dialog med Europa-Kommissionen, Europarådet og EuropaParlamentet, inden for alle af sportspolitikkens områder. Det er absolut nødvendigt, at
sportsudøveres foreninger anerkendes som en fundamental del af sportsbevægelsen.

