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Sissejuhatus

Sõltumata sellest, millised on eri poolte seisukohad ja argumendid, tuleb tunnistada, et küsimus 
dopingu kasutamisest ja selle levimine ohustavad mitte üksnes Euroopa Liidu ja Euroopa 
Nõukogu mitmetes viimastes aruannetes sätestatud põhimõtteid, vaid ka dopinguvastase võitluse 
eeldatavat tõhusust. Seetõttu käsitletakse käesolevas raportis esmalt Euroopa Liidu 
pädevusalasid dopinguvastase võitluse valdkonnas ja seejärel uuritakse, milline on bioloogiliste 
uuringute hetkeseis ja milliseid meetodeid dopinguvastase võitluse puhul kasutatakse.

1. Euroopa tasandi riikideülese dopinguvastase võitluse poliitika 
järkjärguline käivitamine

Enne mis tahes meetmete võtmist on otstarbekas erapooletult vaadelda dopinguvastase võitluse 
poliitika põhjendusi. Sõltuvalt sellest, milline on spordimaailma huvirühmade vaatenurk oma 
tegevusele, võib ka dopingu kasutamist käsitleda probleemina või mitte. Kui esikohale seatakse 
sportlik vaatemäng, nagu see tundub olevat teatavates anglosaksi riikides ja Ameerika 
Ühendriikides, ei peeta fair play nõuetele vastavust esmatähtsaks ja dopingut käsitletakse 
lõpptulemusena vaid ühe vahendina sportlaste võimekuse ja seeläbi spordi vaatemängulisuse 
tõstmiseks. Kui esikohale seevastu tõstetakse sportlik võistlusmoment, kus võib arvesse võtta 
üksnes sportlase füüsilisi võimeid ning nende võimete ja oskuste arendamiseks toimunud 
treeningut, muutub dopingu kasutamine selle loomuliku võistlusmomendi põhimõttega 
vastuoluliseks. Seega, kui kõigepealt loobuda „poliitiliselt korrektsest” seisukohast ja püüda 
dopingu küsimustele läheneda võimalikult üldises plaanis, ei ole dopinguvastase võitluse 
põhimõte sugugi iseenesest mõistetav.

Dopinguvastase võitluse näol ei ole tegemist viimase aja nähtusega, riiklikes õigusaktides on 
sätestatud eri lähenemisviise dopingu kasutamise piiramiseks. Ka rahvusvahelisel tasandil ei ole 
probleemiks niivõrd õigusaktide puudumine, vaid nende hajusus, kohatine sidususe puudumine 
ja asjaolu, et sätestatud põhimõtted ei ole siduvad – seega jäävad need põhimõtted tihtipeale 
vaid vagadeks soovideks. Liikmesriikides toimivad mehhanismid on erinevad ka sõltuvalt 
sellest, kas teatavas liikmesriigis tegeleb sporditegevuse korraldamisega ainult riik, või on osa 
ülesandeid jaotatud või delegeeritud teistele asutustele. Ühtlustamise küsimus ei tundu olevat 
päevakorras, pigem jääb mulje, et spordimaailma huvirühmad isegi ei soovi seda.

Euroopa Liit on korduvalt kinnitanud oma soovi võidelda dopingu kasutamise vastu spordis 
ning on rõhutanud selle küsimusega seotud mitmeid eri tahke: sportlik tahk, meediaga seotud 
tahk, poliitiline tahk, meditsiiniline tahk ja ühiskondlik tahk. Valges raamatus on meenutatud 
peamiselt spordi ühiskondlikku tahku, dopingut nimetatakse ohuks, mis ähvardab üksikisiku 
tervist ja tervishoiusüsteemi tervikuna, vaba ja võrdse võistluse põhimõtet ja spordi kuvandit. 
Seega saab Eruroopa Liit spordi ja dopingu küsimusi käsitleda küll teiste strateegiate kaudu, 
märksa keerulisem on aga näha ette konkreetne üleeuroopalisse pädevusalasse kuuluv 
dopingupoliitika.

Seetõttu tuleb püstitada küsimus dopinguvastase võitluse olemuse kohta: kas dopingu vastu 
tuleb võidelda seetõttu, et see moonutab konkurentsi sportlaste, seega ka spordi ja sportlike 
vaatemängudega seotud ettevõtete vahel, mõjutades omakorda ka muid sektoriga seotud
osalejaid (näiteks mõjud börsile, sportlaste sponsoritele…), või peab see võitlus juhinduma 
eeskätt eetilistest ja tervishoiuga seotud põhimõtetest? Nii jõuame taas tagasi põhiküsimuse 
juurde, mille Euroopa Parlament peab endale esitama, et otsustada, miks dopinguvastaseid 
meetmeid tuleb võtta.
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On ilmselge, et dopingu näol on tegemist sportliku eetika põhimõtete rikkumisega, kuid kas 
võib eeldada, et tegemist on samaaegselt ka mõne õigusakti või õiguse rikkumisega? Kuigi 
karistuse määramine sportlast ümbritsevatele isikutele, kes on teda kallutanud või õhutanud 
dopingut kasutama, tundub täiesti õigustatud, tuleb sportlase enda kriminaalkorras karistamist 
pidada vähem tõhusaks. Samuti tuleb igal juhul silmas pidada, et sportlase eksimuse suurus on 
erinev sõltuvalt sellest, kas ta oli täiel määral teadlik dopinguainete kasutamisest või mitte.

Dopinguvastase võitluse korraldamine Euroopa Liidu egiidi all või õhutusel eeldab seega, et 
Euroopa ametiasutused võtavad selge õigusliku seisukoha spordi käsitlemise kohta võistlusena 
ja ühtlustatud poliitika eesmärkide kohta. Nende eesmärkide alusel võib eristada järgmist kolme 
skeemi.

Skeemi nr 1 puhul käsitletakse dopingu küsimust lähtuvalt tervisega seotud aspektidest. Selline 
seisukoht on läbinisti ratsionaalne (osaliselt kattub see Prantsusmaa seisukohaga, kus mitmed 
vastavad õigusaktid on lülitatud tervishoiukoodeksisse), kuid see viib lõppkokkuvõttes välja 
selleni, et sportlastele ei ole võimalik teha mingeid erandeid. Sätestatud õigusnormide, 
kontrollimeetmete ja vastavate asutuste eesmärgiks on kaitsta kõiki isikuid. Teatavate ainete 
dopinguna kasutamise mõju uuritakse ja see on teada, kuid ametiasutused (eriti Euroopa 
ametiasutused) jätavad spordiasutuste ülesandeks oma „liikmete” tegevuse reguleerimise ja 
kontrollimise. Õigusaktidega ei takistata meditsiiniuuringuid, kuid nõutakse, et avalikustataks 
toodete ja protseduuride võimalik mõju sportlikule tegevusele. Seega saavad laboratooriumid 
viia läbi teatavate ainete teste ja edastada nende meditsiinilised tulemused, kuid samas 
avalikustada ka nende ainete mõju sportlikele võimetele.

Skeem nr 2 puudutab dopingu kasutamise problemaatikat kõige otsesemalt ja teeb seda 
lähtuvalt sportlikust eetikast. Dopingu kasutamise eri viiside väga suur arv ei võimalda 
mõistuspäraselt välja töötada ühtseid eeskirju kõikide spordialade jaoks .  Tõhusad 
dopinguvastased reeglid peaksid väga täpselt kindlaks määrama need sportlikud väärtused, mida 
ei tohi rikkuda ning andma ka sportlase õigusliku määratluse. Tegemist on seega põhimõtetega, 
mida kohaldatakse muust elanikkonnast eristuva kindlaksmääratud inimrühma, eraldi 
„kogukonna” suhtes. Sportlikku tegevust harrastavate isikute ja neid ümbritsevate isikute jaoks 
on keelatud teatavate vabamüügis olevate toodete kasutamine või isegi valdamine. Kontrolli 
eesmärgiks on tuvastada petturid ja mitte isikute tervise kaitse, sest on täiesti võimalik, et 
dopinguna kasutatav aine ei kujuta endast ohtu tervisele. Spordivõistlusel osalejate võrdsete 
tingimuste põhimõte eeldab, et kõikidel asjaosalistel oleksid samaväärsed vahendid ja tehnilised 
tingimused. Põhimõtteliselt ei ole seda täielikult mitte kunagi võimalik saavutada, seega on 
sportliku eetika rikkumise vastane võitlus alati teataval määral ebatäiuslik, mis ei tähenda 
loomulikult seda, et seda võitlust ei peaks pidama.

Skeemi nr 3 on Euroopa Liidu traditsiooniliste pädevusaladega kõige lihtsam vastavusse viia, 
samuti on tegemist kõige odavama skeemiga, mis samas eemaldub mõnevõrra traditsioonilisest 
lähenemisest antud küsimusele. Sporti käsitletakse selle skeemi puhul tavalise 
majandustegevusena turumajanduslikus ühiskonnas. Põhinõudeks on vabaduse ja konkurentsi 
austamine. Võimalik õiguslik regulatsioon tuleneb üldõigusest ja sportlast käsitletakse tavalise 
turuosalisena. Võimalik on samuti määrata kindlaks tööõigusel põhinevad „töövõtja” kaitsmise 
põhimõtted, st keelata isikul töötamine, kui tooted, millega ta kokku puutub või kasutatavad 
töövõtted võivad kahjustada tema või teda ümbritsevate isikute füüsilist või vaimset tervist. 
Samuti võib mõelda tehnikaspordi viljelejate alkoholitestidele, kuid selliste testide õiguspärasus 
oleks sama suur kui ühistranspordivahendite juhtide puhul läbiviidavad regulaarsed testid.

2. Dopingu bioloogilised aspektid – meetodid, tuvastamine ja ohud



Doping professionaalses spordis

PE 409.356v

Alates 2009. aasta algusest hakkab spordiasutuste ja UNESCO konventsiooniga liitunud riikide 
jaoks ühtse eeskirjana kehtima maailma dopinguvastane koodeks. Keelatud ainete nimekirja
kuulumiseks peab olema tegemist maskeeriva toimega ainega või peab see aine vastama 
vähemalt kahele järgmisest kolmest kriteeriumist: 1) aine toetab või võib suurendada sportlikku 
võimekust; 2) aine kujutab endast reaalset või potentsiaalset ohtu tervisele; või 3) aine 
kasutamine on vastuolus sportliku vaimuga. Mitte ühestki neist kolmest kriteeriumist üksinda ei 
piisa selleks, et põhjendada aine lisamist keelatud ainete nimekirja.

2.1. Ainete tuvastamine toimub kahel viisil:

a) Otsene tuvastamine: tänu ainete avastamise tehnoloogia arengule (kromatograafia, mass-
spektromeetria ja raadioisotoopide meetodid, nagu HPLC, LCMS-MS, IRMS) on edasiminek 
selles valdkonnas märkimisväärne ning tehniliselt on võimalik avastada kõiki teadaolevaid 
dopinguaineid. Tuvastamise valdkonna tulevik on seotud metaboloomika ja proteoomika
valdkondadega ning bioloogiliste meetoditega, mis on vajalikud uute molekulide ja geneetilise 
dopingu tuvastamiseks. Vaatamata mainitud lootustandvatele asjaoludele, on tuvastamine ikkagi 
äärmiselt keeruline ja vaid osaliselt tõhus. Sellel on mitmed põhjusi:

- reaalselt on võimalik tuvastada vaid neid ainete või meetodite liike, mida on uuritud;

- tulemused jäävad vaieldavaks, sest on olemas valepositiivsete tulemuste (viga, mis 
näitab, nagu oleks sportlane dopingut tarvitanud) ja valenegatiivsete tulemuste (teatavad 
ained on juba kontrollimise käigus absorbeerunud või maskeeritud teiste ainetega või on 
tegemist uurimata ainetega) oht.

b) Kaudne tuvastamine: selle meetodi eesmärgiks on parandada tuvastamise tundlikkust ja 
tõhusust ning soodustada dopingu kasutamisest loobumist. Eesmärgiks on doseerida 
bioloogilises proovis markerid, mis muutuvad olulisel määral dopingu kasutamisel. Hiljaaegu 
kehtestati sportlaste verepass, kuid tekib küsimus, kas selle kehtestamisega siiski mõnevõrra ei 
kiirustatud. Tundub, et sellega seotud korraldus, metodoloogia, eelanalüüs, tehnilised vahendid, 
kasutatavad mõõtekomplektid, protokollid ja üldine teostus ei olnud piisaval määral läbi 
mõeldud.

2.2. Praegused ja tulevased dopingumeetodid

Tundub, et kasutatavad vahendid ei ole viimase viieteistkümne aasta jooksul oluliselt muutunud 
– endiselt on päevakorral testosteroon ja kasvuhormoon. Samas tuleb pöörata tähelepanu 
asjaolule, et EPO kasutamine kõikmõeldaval viisil on järjest enam levinud, sest tegemist on 
tänapäeval ainukese ainega, mis aitab parandada sportlikke tulemusi (vastupidavust) ilma 
igasuguse kaasneva treeninguta. Dopingumeetodite praegune areng on suures osas seotud 
dopinguaine manustamisviisidega, mis muutuvad järjest kättesaadavamateks ja hõlpsamateks 
(nahaalused süstid, geelid, mikroannused…).
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2.3. Tulevased meetodid

Järgmise 5–10 aasta jooksul võib ette näha mitte uute meetodite ilmumist, vaid pigem 
olemasolevate edasiarendamist. Seejuures tuleb erilist tähelepanu pöörata:

– kasvufaktoritele – neid kasutatakse raviotstarbeliselt juba mitmeid aastaid kahjustatud 
kudede armistumise kiirendamiseks pärast vigastusi või operatsioonijärgselt ning selleks, et 
tagada kiirem taastumine. Need ained osalevad armistumisprotsessis, soodustades uute 
rakkude tootmist ja kontrollides seejärel rakkude spetsialiseerumist vastavalt sellele, mis 
koega on tegemist – nahk, lihaskude, kõõlused, ligament… Kasvufaktorid on andnud esimesi 
paljulubavaid tulemusi ka sporditraumatoloogias;

– geneetilisele dopingule – selle tõhusust inimese puhul ei ole veel tõestatud, sest eetika ja 
dopingu keelustamine ei ole võimaldanud teha uuringuid inimestega. Seevastu loomade puhul 
on see meetod tõestatud. Hiljutised uuringud näitavad, et IFG1 transfektsioon hiire lihastesse 
vähendab oluliselt vananemisega seotud lihaste lõtvumist ja sellest tulenevat füüsilise jõu 
vähenemist. Seetõttu võib eeldada huvi selliste meetodite vastu ka seoses dopinguga spordi 
valdkonnas.

2.4. Ohud tervisele

Ametliku seisukoha järgi on oht tervisele kõige olulisemaks põhjuseks dopinguga 
võitlemiseks. Dopingu kahjulikud mõjud sõltuvad mitmetest asjaoludest (kasutatud ainete liik, 
tarbimise kestus, manustamisviis, sportlase üldseisund, tarvitatud kogus). Küllaltki vähe on 
tuntud ohud, mis on seotud mitme aine samaaegse tarvitamisega, tihtipeale füsioloogilist piiri 
ületavates annustes, liiatigi ei võimalda eetika ja dopingu keelustamine läbi viia ühtki 
teaduslikku katset inimese peal. Võib välja tuua kaht liiki ohtusid:

a) üldised ohud – dopinguaine manustamine võib tuua kaasa vajaduse veel mõne teise aine 
manustamiseks, et varjata või vähendada esimese aine toimet. Sellele lisandub veel 
nakkusoht, mis on seotud aine manustamisega süstimise teel;

b) konkreetsed ohud – igal ravimiliigil on teatavad eripärased ebasoovitavad kõrvalmõjud. 
Psühhoaktiivse toimega ainete tarbimise korral lisandub neile kõrvalmõjudele veel 
sõltuvuse tekkimise oht.

Meditsiinilise poolega seoses tuleb teha veel kaks olulist märkust. Esimene neist on seotud 
isikuvabadustega. Vereproovi võtmine tähendab teatavat füüsilist rünnet, uriiniproovi võtmine 
tähendab moraalset rünnet (isik peab urineerima alasti selleks ettenähtud ruumis kahe 
kindlaksmääratud isiku juuresolekul). Võistlusjalgratturit kontrollitakse aastas mitmeid kordi –
vähemalt 12 vereproovi, 4 uriiniproovi aastas, lisaks veel võistlustel korraldatavad 
kontrollimised). Kui dopingu keelustamise aluseks on eetika põhimõtted, kas siis ei või sportlase 
allutamist dopinguvastasele kontrollile käsitleda tema vabaduse piiramisena? Sama küsimus 
tekib tarkvarasüsteemi ADAMS puhul (dopinguvastane haldussüsteem), mis võimaldab 
sportlase asukoha igal ajal kindlaks teha. Teine märkus on seotud dopinguvastase võitluse 
erakordselt suurte kuludega. Näiteks 800 võistlusjalgratturit hõlmava verepassi maksumuseks on 
6 miljonit eurot. Üksainus täielik dopinguvastane test maksab 1000 eurot. Seega moodustab 
dopinguvastane võitlus märkimisväärse osa riiklike ja rahvusvaheliste spordiföderatsioonide 
eelarvest.
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3. Dopingukasutuse, testide ja karistuste võrdlus neljas rahvusvahelises 
spordiföderatsioonis (kergejõustik, jalgrattasport, jalgpall ja ujumine)

Dopingu kasutamise levikut põhjendatakse sportlaste äärmiselt pingelise võistluskalendriga. See 
selgitus tundub asjakohasem pigem võistluste kvalitatiivse kui kvantitatiivse külje pealt. Kuigi 
alates 1980. aastastest on võistkondlike spordialade võistluste arv märkimisväärselt kasvanud, 
on individuaalalade puhul olukord vastupidine. Näiteks jalgrattaspordi puhul on võistluspäevade 
arv 1980. aastate 130 päevalt kahanenud praeguseks hetkeks 80 päevani. Seevastu on kõikidel 
spordialadel märkimisväärselt tõusnud kõrgetasemeliste võistluste arv, mis nõuavad suurt 
energiakulu. Sellele tuleb lisada mahult ja intensiivsuselt väga olulisel määral suurenenud 
treeningukoormus. Seetõttu toovad ka dopingu kasutamise selgitamisel nii dopingut kasutanud 
kui mittekasutanud sportlased peamise tegurina välja võistlusteks valmistumisega seotud 
treeningukoormusest tingitud valud ja vigastused.

Dopinguvastaste testide osas ilmnevad olulised erinevused mitte üksnes rahvusvaheliste 
föderatsioonide, vaid ka üksikute riikide vahel. Esmalt tuleb märkida olulisi erinevusi andmete 
töötlemisel, seejuures teatab osa rahvusvahelistest föderatsioonidest avastatud dopingukasutuse 
juhtudest küllalt tagasihoidlikult, teised seevastu kuulutavad seda laialdaselt. Väga suured 
erinevused on positiivsete testide arvus. Kui 2004. aastal oli positiivseid teste kergejõustikus 
3,5 %, siis ujumise puhul ulatus vastav suhtarv ainult 1,02 %ni. FIFA on teatanud 
protsendimäära 0,12 % viimase 11 aasta kohta. Need andmed on äärmiselt üllatavad, sest 
kergejõustiku puhul põhjenduseks toodavad asjaolud (raha, treeningukoormus, välissurve jne) 
on samaväärselt olemas ka ujumise ja jalgpalli puhul. Kas viimatimainitud aladel esineb tõesti 
vähem dopingukasutamist või on kontrollid neil aladel vähem usaldusväärsed? Ka testide 
kvaliteeti tuleb vaadelda eri alade puhul eraldi, sest näiteks jalgrattaspordi puhul viimastel 
aastatel tuvastatud suur positiivsete dopingutestide arv tuleb osaliselt kirjutada politsei poolt 
läbiviidavate uuringute arvele. Testide vaatluse lõpetuseks tuleb ära märkida kanepi, nn 
peonarkootikumi suurt osa avastatud dopingujuhtude seas. Seejärel tulevad, nagu mainitud, 
steroidhormoonid. Samas, kuivõrd need ained on avastatavad, kas võib väita, et neid kasutavad 
kõige enam ka need sportlased, kes teavad mitteavastatavaid aineid?

Ebavõrdne olukord ilmneb ka karistuste puhul. Eri föderatsioonidesse kuuluvate sportlaste 
karistused ei ole võrdsed. Näiteks kanepi puhul määrab IAAF kuni kuue kuu pikkuse 
võistluskeelu, samas kui FIFA määratav keeld on vaid kaks kuud. Samasugust erinevust võib 
täheldada ka eri riikide vahel, näiteks Prantsusmaal karistatakse kanepi kasutamist enam kui 
pooltel juhtudel kuue kuu pikkuse võistluskeeluga, samas kui Saksamaal võib Belgias 
piirdutakse kahe kolmandiku juhtude puhul lihtsalt noomitusega. Sarnane on olukord ka 
prednisolooni puhul, Prantsusmaal karistatakse üht kolmandikku neist juhtudest neljateistkümne 
kuu pikkuse võistluskeeluga, Belgia puhul on kõikidel juhtudel määratud karistuseks 
kolmekuuline võistluskeeld.

4. Spordiga seotud poolte osa dopinguvastases võitluses

Tõhusa dopinguvastase võitluse eesmärgi osas puudub sidusus, sest kõikide poolte eesmärgid ei 
ole samad. Spordimaailma eesmärgiks on eeskätt sportliku võimekuse suurendamine ja ravimid 
(nii legaalsed kui … illegaalsed) on sellega loogiliselt seotud. Ravimi- ja toidulisandite tööstuse 
eesmärgiks on oma kasumi optimeerimine. Spordiga on seotud vaid osa nende käibest ja 
probleemid dopinguna kasutatavate ainete müügikorralduses tulenevad sageli pigem 
dopinguvastase võitlusega tegelevate ametkondade esitatud ebapiisavast teabest 
järelepärimistele kui teadlikust soovist kahju teha. Seega on kõik kolm mainitud huvirühma küll 
seotud dopinguvastase võitlusega, kuid see ei ole nende jaoks esmaseks prioriteediks. Seevastu 
politseijõudude ja tolliasutuste ülesandeks on takistada rünnakuid avalikule korrale. Samas ei 
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ole dopingu kasutamine selle ülesandega otseselt seotud ning dopinguvastase võitluse 
maksumus on erakordselt kõrge ning karistused samas suhteliselt leebed. Seega on nende 
saavutused dopinguvastase võitluse alal seotud pigem juhusega kui otsustava võitluspoliitika 
rakendamisega. Sellele tuleb lisada dopinguvastase võitlusega tegelevate eri ametkondade 
tegevust koordineeriva asutuse puudumine.

5. Dopinguvastase võitluse viis stsenaariumi

Ülalkirjeldatud olukorda arvesse võttes tundub olevat asjakohane tuua välja viis stsenaariumi 
dopinguvastase võitluse korraldamiseks Euroopas. Nende stsenaariumide puhul on samaaegselt 
arvesse võetud dopinguvastasele võitlusele antud hinnangut ning sellega seotud ülalkirjeldatud 
probleeme, samuti ka tegelikke võimalusi Euroopa Liidu tasandil sekkumiseks kõnealuses
valdkonnas. Esitatud stsenaariumid lähtuvad järgmistest lihtsatest seisukohtadest:

1. Dopinguvastane võitlus on täielikult läbi kukkunud
 Õigusaktid, eeskirjad ja kontrollimeetmed ei ole suutnud olukorda reguleerida.
 Kontrollimeetmete tulemusel tekkivad „valepositiivsed“ juhtumid.
 Kontrollimeetmete tulemusena tuvastatakse ohtralt kanepi suitsetajaid, mis tekitab 

omakorda:
 küsimuse sportlastest kanepitarvitajate ja tavakodanikest kanepitarvitajate 

võrdsest kohtlemisest;
 laiema küsimuse suhtumisest mainitud „pehmete” või „vaba aja”

mõnuainete tarvitamise sotsiaalsetest aspektidest;
 küsimuse mainitud õigusrikkumise ees määratavate karistuste erinevusest 

eri riikides.
 Tegelikke „valenegatiivseid” juhtusid ei avastata, sest kasutatakse aineid, mida siiani 

ei suudeta tuvastada.
 Dopinguvastane võitlus ja kontrollimeetmed on toonud kaasa kõrvalnähud –

sportlaste eeskirjarikkumised ja musta turu väljakujunemise.
 Dopinguvastane võitlus ja kontrollimeetmed on soodustanud ohtlike ainete 

kasutamist.
 Dopingu kasutamine on sagenenud.
 Teatavatel spordialadel dopingu kasutamist ei tuvastata või summutatakse tuvastatud 

juhud.
 Seega ei ole dopinguvastane võitlus kaitsnud sportlaste tervist ja võib isegi selle 

olukorda halvendada!

2. Dopinguvastane võitlus tõstatab eetilised probleemid:
 sõltuvalt spordialast diskrimineeritakse sportlasi enamal või vähemal määral;
 diskrimineerimine sõltuvalt vastavas spordialas ja/või vastavas riigis ringlevatest 

rahasummadest – see on seotud mitte üksnes eetiliste, vaid ka sportlaste tervise 
probleemidega;

 dopinguvastane võitlus on tungimine inimese eraellu ja tema isikuvabaduse 
piiramine (vere- ja uriinianalüüsid).

3. Dopingukasutamise tagajärgede kaudu diskrimineeritakse sportlasi ja neid 
koheldakse tavakodanikest erinevalt – miks ei ole näiteks samu kriteeriume 
kehtestatud poliitiliste liidrite suhtes? suurte tööstusjuhtide suhtes? suurettevõtete 
juhtivate töötajate suhtes? jne.

4. Kuivõrd dopingukasutamist ei ole võimalik täielikult likvideerida seoses sportlaste 
huviga võita medal, seoses võistlusspordi loogikaga, seoses spordijuhtide võidusooviga 
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jne, kas ei oleks siis otstarbekam püüda vähendada sportlasi ähvardavaid ohte, 
parandades sportlaste pikaajalist järelevalvet?

5. Kas ei oleks otstarbekas käivitada suur epidemioloogiline uuring, et selgitada välja, 
kas dopingut kasutanud kõrgetasemelistel sportlastel on suuremad probleemid tervisega, 
enam haigusi, enneaegseid surmajuhtumeid, … kui tavakodanikel?
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Stsenaarium 1: Keelamise jätkamine

Eelised: Puuduvad

Esinevad või eeldatavad 
probleemid

Kõrvalnähud Täiendavad kavandatavad 
meetmed

Karistused

1. Kodanikud jagunevad 
tavakodanikeks ja 
nendeks, kes ei ole
tavakodanikud –
sportlased ei ole 
tavakodanikud

2. Tuvastamise 
probleemid dopingu 
kasutamise korral

3. Kasutatud ainete 
tuvastamise 
probleemid

4. Spordiföderatsioonidega 
seotud probleemid

3a. Erineva tasemega 
dopingukasutus 
(professionaalne sport ja 
sportlased ning 
amatöörsport ja -
sportlased; rikkamad ja 
vaesemad riigid) jne
3b. Spordist loobunud ja 
oma probleemidega üksi 
jäänud sportlaste 
terviseprobleemid

4a. Skandaalide
summutamine (et hoida 
sport puhtana ja seda mitte 
diskrediteerida
4b. Kontrollimeetmete 
korralduse puudumine
4c. Vaadata üle riiklike ja 
üleeuroopaliste 
spordiföderatsioonide 
sidemed, et saavutada 
vastutuse jagunemine?
4d. Kontrolli tulemuste 
mitteavaldamine või 
osaline avaldamine

2a. Vajadus läbi viia igakülgne 
järelevalve, sõltumata 
spordialast (õiguslikult on 
tegemist ründega sportlase 
isikuvabadusega, millega 
sportlane peab nõustuma)
2b. Vajadus tihendada 
sõltumatuid kontrollimeetmeid 
enne võistlusi (kes algatab? kes 
korraldab?) 

3a. Vajadus kontrollida 
varustusahelaid ja -kohti (isikute 
ja kohtade andmed jne) ning 
sportlast ümbritsevat 
spordikeskkonda
3ba. Vajadus viia läbi endiste 
rahvusvahelise taseme sportlaste 
epidemioloogilised uuringud
3bc. Käivitada pikaajaline 
meditsiiniline järelevalve
3bd. Tihendada teavitus- ja 
ennetuskampaaniaid

4a. Vajadus täielikult sõltumatu 
asutuse järele, mis korraldab ja 
viib läbi kontrollimeetmeid
4b. Vajadus erieeskirjade järele, 
mis reguleerivad kontrollimisest 
keeldumist (vrd probleemid 
jalgpalliga Hispaanias)
4c. Näha ette karistused 
spordiföderatsioonidele ja nende 
juhtidele

1 - 4. Laiendada 
karistusi 
spordiklubide, -
föderatsioonide 
juhtkondadele ning 
arstidele.
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Stsenaarium 2: Legaliseerimine professionaalses spordis või profisportlaste jaoks

Eelised: Võimaldab sportlaste tervise järelevalvet, seadustab olemasoleva olukorra

Esinevad või eeldatavad 
probleemid

Kõrvalnähud Täiendavad kavandatavad 
meetmed

Karistused

1. Kuidas määrata 
kindlaks, mis on 
„tegelikult” 
professionaalne sport ja 
määrata kindlaks piiratud 
osale sportlastele tehtav 
erand?

2. Kuidas eristada sama 
spordiföderatsiooni 
raames professionaalseid 
ja amatöörsportlasi?

3. Probleemid noortega 
(alaealistega), kes astuvad 
professionaalsesse sporti? 

4. Probleemid eri 
spordialade võrdsusega?

1. „Profisportlaste” arvu 
suurenemine, kuigi 
tegelikult ei ole nendega 
tegemist 

2. Amatöörsportlased 
kasutavad dopingut, et saada 
profisportlasteks

3a. Keeruline on kaitsta 
noori, kes kasutavad 
dopingut, et saada 
profisportlasteks

3b. Kas on olemas 
spordiföderatsioonide 
noorliikmete arvu 
vähenemise oht seoses 
noorsportlaste vanemate 
murega?

1. Koostada sportlaste 
nimekirjad (kellel on vastav 
pädevus? kes kontrollib?) 

2. Koostada 
amatöörsportlaste ja 
profisportlaste nimekirjad 
spordiföderatsioonide lõikes. 
Millise sagedusega neid 
ajakohastatakse? Kellel on 
vastav pädevus?

3aa. Vajadus näha ette 
igakülgne järelevalve 
sõltumata spordialast (selleks 
peab olema sportlase 
nõusolek)
3ab. Vajadus tihendada 
sõltumatuid 
kontrollimeetmeid enne 
võistlusi (kes käivitab? kes 
korraldab?)

2. Kontrollimeetmed 
amatöörspordis – mitte 
lubada saada 
profisportlaseks 
positiivse 
kontrollitulemuse 
korral?



Doping professionaalses spordis

PE 409.356xii

Stsenaarium 3: Legaliseerimine täiskasvanud sportlaste jaoks

Eelised: Võimaldab sportlaste tervise järelevalvet, seadustab olemasoleva olukorra,
kaitseb alaealisi

Esinevad või eeldatavad 
probleemid

Kõrvalnähud Täiendavad 
kavandatavad meetmed

Karistused

1. Kuidas tagada kontroll?

2. Õiguslikud probleemid 
sportlaste vahel –
alaealised, kes astuvad 
täiskasvanute sporti

3. Kas täiskasvanute sporti 
astuvaid alaealisi tuleks 
käsitleda täiskasvanud 
sportlastena. Tulemuseks on 
veel ühe erandi 
kehtestamine spordis

1a. Alaealised võivad 
hakata kasutama dopinguid, 
et saavutada täiskasvanud 
sportlaste taset

1b. Liiga suur erinevus 
noorte ja täiskasvanud 
sportlaste tulemuste vahel. 
Sama probleem ka profi- ja 
amatöörspordi korral

3a. Alaealiste kontrollimatu 
dopingukasutus – põhjuseks
soov saavutada iga hinnaga 
täiskasvanud sportlaste tase

1a. Vajadus läbi viia 
igakülgne järelevalve, 
sõltumata spordialast 
(vajalik sportlase 
nõusolek)
1b. Vajadus tihendada 
sõltumatuid 
kontrollimeetmeid enne 
võistlusi (kes käivitab? kes 
korraldab?)

3aa. Vajadus läbi viia 
igakülgne järelevalve, 
sõltumata spordialast 
(minimaalne võistlustase)
3ab. Vajadus tihendada 
sõltumatuid 
kontrollimeetmeid enne 
võistlusi (kes käivitab? kes 
korraldab?)

1b. Positiivse 
dopingukontrolli andnud 
noort sportlast ei lubata 
jätkata sportlasteed 
täiskasvanute spordis 
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Stsenaarium 4: Maksimummäärade sätestamine dopingutestide jaoks

Eelised: Võimaldab sportlaste tervise järelevalvet, seadustab olemasoleva olukorra,
seadustab „pehme” dopingu

Esinevad või eeldatavad 
probleemid

Kõrvalnähud Täiendavad kavandatavad 
meetmed

Karistused

1. Nimekirja koostamine 
on keeruline

2. Kontrollimisega seotud 
probleemid

3. Kontrolli korraldamisega 
seotud probleemid

1a. Eri meetodite 
kasutamine markerite 
normaalse taseme 
saavutamiseks
1b. Maskeerivate ainete 
kasutamine

1a. Sportlaste teavitamine ja 
koolitus

1b. Treenerite teavitamine ja 
koolitus
1c. Kohustus deklareerida, 
milliseid aineid on tarvitatud

2a. Vajadus täielikult 
sõltumatu asutuse järele, mis 
korraldab ja viib läbi 
kontrollimeetmeid
2b. Kontrolli- ja 
järelevalveasutuste loomine. 
Teatava asutuse poolt 
läbiviidava järelevalve 
kohustus, vastasel korral 
võistluskeeld.

3a. Vajadus läbi viia 
igakülgne järelevalve, 
sõltumata spordialast 
(minimaalne võistlustase)
3b. Vajadus tihendada 
sõltumatuid kontrollimeetmeid 
enne võistlusi

2b. Järelevalve 
puudumisel 
kohaldatakse 
võistluskeeldu
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Stsenaarium 5: Täielik legaliseerimine täiskasvanud sportlaste puhul koos 
järelevalvekohustusega

Eelised: Võimaldab sportlaste tervise järelevalvet, seadustab olemasoleva olukorra.
Sportlast käsitletakse tavakodanikuna.

Esinevad või eeldatavad 
probleemid

Kõrvalnähud Täiendavad kavandatavad 
meetmed

Karistused

1. Dopingukasutamise 
juhtude arvu suurenemine

2. Dopingukasutamine 
algab noortel sportlastel 
väga varakult – noored 
püüavad saavutada 
kõrgemat taset – dopingu 
kasutamine muutub 
normiks

3. Rikaste spordiklubide 
/spordialade sportlased 
kasutavad tundmatuid 
aineid ja meetodeid.

4. Spordi üldine kuvand 
halveneb

5. Vajadus rakendada 
arstlikku järelevalvet

1a. Võimalik, et kasutatakse 
tervisele potentsiaalselt 
ohtlikke aineid (eeskätt 
suurtes annustes)
1b. Säilib paralleelne turg

2a. Suurem oht noorte, 
kasvueas sportlaste tervisele

2b. Kahetasandiline 
dopingukasutus – rikkad ja 
vaesemad 

3. paralleelse turu 
väljakujunemine

4a. Tulude vähenemine 

4b. Võistlusmomendi 
olulisuse nõrgenemine

1. Sportlaste igakülgse 
järelevalve korraldamine 
(tervislikus plaanis)

1b. Toodete 
kontrollimeetmete 
tõhustamine (jälgitavus)

1c. Parem kontroll 
jaotusvõrkude üle

2aa. Noorte sportlaste 
igakülgne järelevalve 
(tervislikus plaanis)
2ab. Vajadus korraldada 
teavituskampaaniaid ja -
üritusi (kes korraldab?)

3a. Sportlaste igakülgse 
järelevalve korraldamine 
(tervislikus plaanis)

3b. Vajadus koostada 
regulaarselt ajakohastatavad 
„võimalike“ ainete 
nimekirjad

5 Kontrolli- ja 
järelevalveasutuste loomine. 
Teatava asutuse poolt 
läbiviidava järelevalve 
kohustus, vastasel korral 
võistluskeeld.

1b. 
Kriminaalkaristused ja 
trahvid analoogselt 
narkootikumide 
levitamise 
võrgustikega

3a. Tüüpkaristused 
spordijuhtide, 
sportlaste, arstide 
suhtes

5. Järelevalve 
puudumisel 
kohaldatakse 
võistluskeeldu
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