МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ

ЕТИЧЕН КОДЕКС на ФИА

ПРЕАМБЮЛ
ФИА носи специална отговорност за това да съхранява интегритета и репутацията на
автомобилния спорт, автомобилната мобилност и туризма, както и на лицата посочени в третия
абзац по-долу, в световен мащаб.
ФИА непрекъснато се стреми да защитава имиджа на автомобилния спорт, автомобилната
мобилност и туризма, и особено имиджа на самата ФИА, от рискове или вреди в резултат на
неморални и неетични методи и практики.
ФИА и всеки от нейните членове, нейната администрация, официалните лица, назначени от
ФИА в рамките на нейните шампионати, както и което и да лице или организация,
принадлежащо в което и да свое качество към ФИА или към някой от нейните членове
(„Страните на ФИА“), заявяват своя ангажимент към Устава и правилниците на ФИА и се
задължават да спазват и да осигурят спазване на следните правила:

ЧЛЕН 1 – Достойнство
1.1 Съхраняването на достойнството на всеки човек е фундаментално изискване на ФИА.
1.2 Не може да има каквато и да е дискриминация между участниците в дейности на ФИА въз
основа на раса, пол, етнически произход, религия, философски и политически възгледи,
материално състояние, семейно положение или други характеристики.
1.3 Не се толерират никакви практики, представляващи каквато и да е форма на физическо или
психическо увреждане на участниците в дейностите на ФИА. В съответствие с Антидопинговия
правилник на ФИА, категорично са забранени всички допингови практики в рамките на
състезанията, организирани от Страните на ФИА.
1.4 Забранена е всяка форма на тормоз над участници в дейностите на ФИА, било то на
физическа, психическа, професионална или сексуална основа.

ЧЛЕН 2 – Почтеност
2.1 Страните на ФИА не могат пряко или косвено да лобират, приемат или предлагат каквото и
да било възнаграждение, комисиона, печалба или услуга от какъвто и да е характер, които са
прикрити и свързани с организирането на дейности на ФИА и/или Международни състезания,
вписани в Международния спортния календар или който и да изборен процес на ФИА.
2.2 Страните на ФИА могат да предоставят или приемат в знак на уважение или приятелство
само подаръци, които съответстват на господстващите местни обичаи, както и на ролята, която
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има получателя. Всеки друг подарък трябва да бъде предоставен и регистриран в
организацията, чийто член е получателя.
2.3 Гостоприемството, оказвано на членовете и персонала на Страните на ФИА и техните
придружители не бива да надхвърля нормите, установени в държавата домакин или
събитието, на което присъстват.
2.4 Страните на ФИА трябва да се стремят да избягват всякакъв конфликт на интереси.
Конфликт на интереси възниква, когато една Страна на ФИА има или изглежда да има частен
или личен интерес, които я отклоняват от способността да изпълнява задълженията си с
почтеност, по независим и целенасочен начин.
Частният или личен интерес включва спечелването на всякаква възможна изгода за себе си, за
своето семейство, роднини, приятели или познати.
Страните на ФИА не могат да изпълняват задълженията си при наличие на или потенциал за
конфликт на интереси. Всеки подобен конфликт трябва да бъде незабавно разкрит и оповестен
в писмена форма пред организацията, за която съответната Страна на ФИА изпълнява своите
задължения.
В случай, когато задълженията се изпълняват за ФИА, въпросните Страни на ФИА носят
отговорност да декларират интересите си, използвайки „Формуляр на ФИА за деклариране на
интереси“ (виж Приложението). Страните на ФИА трябва да предоставят изчерпателна и точна
информация и имат непрекъснатото задължение да актуализират информацията за тях при
всяка промяна на обстоятелствата им. Ако не предоставят декларация, не актуализират
своевременно информацията за тях или не предоставят изчерпателна информация, това ще
представлява нарушение на Етичния кодекс на ФИА.
Непредоставянето на информация след молба за това от Етичния комитет на ФИА се счита за
нарушение на Етичния кодекс на ФИА.
Ако е направено възражение по отношение на съществуващ или потенциален конфликт на
интереси, това трябва да бъде незабавно докладвано на организацията, за която съответната
Страна на ФИА изпълнява задължения.
2.5 Страните на ФИА трябва да полагат дължимата грижа и старание да изпълняват своята
мисия. Те не бива да действат по начин, който би могъл да опетни репутацията на ФИА.
2.6 Страните на ФИА не могат да се ангажират с фирми или лица, чиято дейност е в
противоречие с принципите, определени в Устава и правилниците на ФИА и този Кодекс.

ЧЛЕН 3 – Поведение към правителствени и частни организации
3.1 Страните на ФИА трябва да работят за поддържане на хармонични отношения с
националните власти в съответствие с принципите на ФИА за универсалност и политическа
неутралност.
3.2 Страните на ФИА са свободни да участват в публичния живот на нациите, към които
принадлежат, като не злоупотребяват с позицията си във ФИА и не се ангажират с дейности или
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следване на идеологии, противоречащи на принципите, определени в Устава и правилниците
на ФИА или установени в този Кодекс.
3.3 Страните на ФИА се стремят да опазват околната среда при всички прояви, които
организират. Те имат грижата да гарантират, че техните екологични стандарти съответстват на
общоприетите стандарти за опазване на околната среда.

ЧЛЕН 4 – Конфиденциалност
В зависимост от предназначението й, всяка информация, разкривана пред Страните на ФИА
при изпълнение на служебните им задължения трябва да се третира като поверителна в израз
на лоялност. Всяка информация или становище се предоставят в съответствие с принципите,
разпоредбите и целите на ФИА и нейните членове.

ЧЛЕН 5 – Приложение
5.1 Страните на ФИА следят за прилагането на принципите в Устава и правилниците на ФИА и
на настоящия Кодекс.
5.2 Страните на ФИА се задължават да информират Етичния комитет за всяко нарушение на
настоящия Кодекс.
5.3 Замесените лица при поискване се задължават да сътрудничат във всяко разследване,
провеждано от Етичния комитет и да предоставят всяка поискана от нея информация. Всеки
отказ за сътрудничество или за предоставяне на поискана информация се счита за нарушение
на Етичния кодекс на ФИА.
5.4. Етичният комитет представя доклад пред Президента на ФИА, който може да реши да
предприеме по-нататъшни действия. Копие от този доклад се предоставя и на членовете на
Сената на ФИА, на тъжителя и на лицето, за което се отнася информацията.
5.5 Всяка година Етичният комитет представя пред Общото събрание на ФИА доклад за
прилагането на настоящия Кодекс, в който се включва и отчет за всякакви нарушения на
неговите разпоредби.

ЧЛЕН 6 – Изменения на Етичния кодекс
Изменения на Етичния кодекс се приемат единствено от Общото събрание.

ЧЛЕН 7 – Тълкуване на Етичния кодекс
Кодексът се отпечатва на английски, испански и френски език. В случай на недоразумение,
спор и т.н. относно неговото тълкуване, за водещ се приема френският текст.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС на ФИА
РЪКОВОДСТВО И ФОРМУЛЯР ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИ (ЧЛЕН 2.4)

1. Контекст
Съгласно член 2.4 от Етичния кодекс на ФИА „Страните на ФИА трябва да се стремят да
избягват каквито и да конфликти на интереси. Конфликт на интереси възниква, когато
една Страна на ФИА има или изглежда да има частен или личен интерес, които я
отклоняват от способността да изпълнява задълженията си с почтеност, по независим
и целенасочен начин. Частният или личен интерес включва спечелването на каквато и
да възможна изгода за себе си, за своето семейство, роднини, приятели или познати.
Страните на ФИА не могат да изпълняват задълженията си при наличие на или
потенциал за конфликт на интереси. Всеки подобен конфликт трябва да бъде незабавно
разкрит и оповестен в писмена форма пред организацията, за която съответната
Страна на ФИА изпълнява своите задължения. Ако е направено възражение по
отношение на съществуващ или потенциален конфликт на интереси, това трябва да
бъде незабавно докладвано на организацията, за която съответната Страна на ФИА
изпълнява задължения“.
Моля отбележете, че „Страните на ФИА“ са дефинирани в преамбюла на Етичния кодекс на
ФИА като „ФИА и всеки от нейните членове, нейната администрация, официалните лица,
назначени от ФИА в рамките на нейните шампионати, както и което и да е лице или
организация, принадлежащо в което и да е свое качество към ФИА или към някой от
нейните членове“.
2. Страните на ФИА и особено изброените по-долу носят отговорност за избягване на всякакъв
конфликт на интереси между тяхната бизнес дейност и други интереси и тези на ФИА:










Членове на Световния съвет за автомобилна мобилност и туризъм
Членове на of Световния съвет за автомобилен спорт
Членове на Сената
Членове на Комитет за одити
Членове на Етичния комитет
Председатели на Комисиите на ФИА
Директори на Администрацията на ФИА (Генерален секретар по спорт, Генерален
секретар по автомобилна мобилност и туризъм, Главен административен отговорник,
Секретар на Кабинета на Президента, Директори на отдели на ФИА)
Секретариата на Етичния комитет

3. С цел прилагане на практика на тази отговорност, ФИА приема да води Регистър на
интересите за всички Страни на ФИА, по-конкретно за гореизброените.
Използвайки приложения Формуляр за деклариране на интерес, можете да декларирате
Ваши трудови отношения с дадена компания, директорски длъжности, значителни дялови
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участия или други назначения, оказващи влияние върху бизнес или организация, имащи
отношения с ФИА, както за Вас, така и за членове на Вашето семейство.
4. Правният отдел на ФИА отговаря за воденето на Регистър за целите на Етичния кодекс на
ФИА.
5. Страните на ФИА и изброените в списъка по-горе носят отговорност за деклариране на
техните интереси. При настъпване на каквито и да е промени, трябва бързо да бъде
уведомен Правния отдел на ФИА. Не бива да се приема, че Регистърът заменя
декларирането на интерес по време на срещи. Попълненият Регистър се съхранява от
Правния отдел на ФИА.
ФОРМУЛЯР ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИ (ЧЛЕН 2.4)
Име

Длъжност

Дата на назначаване

В член 2.4 на Етичния кодекс на ФИА се казва, че „Страните на ФИА трябва да се стремят да
избягват каквито и да конфликти на интереси. Конфликт на интереси възниква, когато
една Страна на ФИА има или изглежда да има частен или личен интерес, които я
отклоняват от способността да изпълнява задълженията си с почтеност, по независим и
целенасочен начин. Частният или личен интерес включва спечелването на каквато и да
възможна изгода за себе си, за своето семейство, роднини, приятели или познати.
Страните на ФИА не могат да изпълняват задълженията си при наличие на или потенциал
за конфликт на интереси. Всеки подобен конфликт трябва да бъде незабавно разкрит и
оповестен в писмена форма пред организацията, за която съответната Страна на ФИА
изпълнява своите задължения. Ако е направено възражение по отношение на съществуващ
или потенциален конфликт на интереси, това трябва да бъде незабавно докладвано на
организацията, за която съответната Страна на ФИА изпълнява задължения“.
С оглед на горепосочения член, моля попълнете в таблицата по-долу каквито и да лични или
частни интереси, които имате или изглежда, че имате (моля вижте ръководството по-горе).
Подробности за
интереса

Дата на започване
на интереса

Дата на приключване
на интереса
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Допълнителна
информация, която
смятате за свързана

Има ли други отношения или въпроси, недекларирани по-горе, които може да се възприемат
като компрометиращи Вашите задължения към ФИА или членовете на ФИА, притежателите на
лицензи на ФИА, организатори, официални лица и/или спонсори?
Ако няма такива, моля посочете „Няма такива“.
Прочетох и разбрах Етичния кодекс на ФИА и удостоверявам, че предоставената по-горе
информация е пълна и точна и напълно отразява всякакви съществуващи или потенциални
конфликти на интереси, както е дефинирано в член 2.4 на Кодекса. Наясно съм също така и че
нося отговорност да актуализирам горепосочената информация толкова често, колкото е
необходимо при промяна на каквито и да е обстоятелства, както и да предоставям на Етичния
комитет на ФИА каквато и да е информация, която тя може да поиска, а отказът за деклариране
или своевременно актуализиране на такава информация или предоставяне на пълна и точна
информация се счита за нарушение на Етичния кодекс на ФИА и може да доведе до
предприемане на действия срещу мен.
Място, дата
Длъжност
Подпис
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