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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. z jednej strony w myśl obowiązującego prawa pierwotnego Wspólnoty Europejskiej nie 
ma ona kompetencji ani w zakresie sportu pojmowanego ogólnie, ani zawodowej piłki 
nożnej w szczególności, z drugiej strony ani sport, ani zawodowa piłka nożna nie są 
wykluczone z zakresu stosowania tego prawa i między innymi na podstawie 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (Trybunał Sprawiedliwości) 
oraz decyzji podejmowanych przez Komisję Europejską można zauważyć, że na sport i 
zawodową piłkę nożną wpływ mają w szczególności: zakaz dyskryminacji, o którym 
mowa w art. 12 traktatu WE, prawo do swobodnego przepływu pracowników zapisane w 
art. 39 traktatu, swoboda przedsiębiorczości i świadczenia usług określone w art. 43 i 49 
traktatu, przepisy dotyczące konkurencji, o których mowa w art. 81-87 traktatu, oraz 
przepisy odnoszące się do polityki zatrudnienia i polityki społecznej,

− tej sytuacji prawnej nie zmieniły i nie miały zmienić ani deklaracje załączone do 
traktatu amsterdamskiego z 1997 r., ani deklaracja Rady Europejskiej wydana w 
Nicei w 2000 r.,

B. chociaż szczególny charakter sportu, uznany w traktacie amsterdamskim, deklaracji z 
Nicei oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, powinien być uwzględniony i 
wdrożony w decyzjach i aktach prawnych przyjmowanych na wszystkich szczeblach 
władzy, należy również zaznaczyć, że stosowanie sfery regulacyjnej jest monitorowane i 
kontrolowane przez krajowe władze piłkarskie, UEFA i FIFA, będące odpowiednio 
krajowymi, europejskimi i światowymi organami zarządzającymi zawodową piłką 
nożną,

C. prawo pochodne również nie uwzględnia w sposób systematyczny szczególnych 
wymagań zawodowej piłki nożnej; odnosi się to przede wszystkim do przepisów 
dotyczących uznawania dyplomów oraz udzielania licencji trenerskich, agentów piłkarzy 
oraz graczy spoza UE; w Niezależnym Europejskim Przeglądzie Sportowym wezwano 
również prawodawcę europejskiego do podjęcia działań w następujących obszarach
problemowych odnoszących się do zawodowej piłki nożnej: pranie pieniędzy, oszustwa 
w zakładach sportowych, wykorzystywanie młodych zawodników i nielegalny handel 
zawodnikami, uregulowania dotyczące zakładów w przypadku zniesienia monopoli 
krajowych, przeciwdziałanie rasizmowi i chuligaństwu, czarnorynkowy obrót biletami,

D. wraz z umacnianiem się profesjonalnego i komercyjnego charakteru sportu 
pojmowanego ogólnie, a piłki nożnej w szczególności, coraz częściej wchodzi ona w 
zakres stosowania prawa unijnego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie 
spraw rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości i Komisję,

− z tego względu wyraźnie uwidocznił się problem braku pewności prawnej, a 
procedura postępowania polegająca na odnoszeniu się wyłącznie do poszczególnych 
przypadków jest w coraz większym stopniu uznawana przez zainteresowane strony 
za niewystarczającą, co zostało potwierdzone w sporządzonym na wniosek 
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ministrów sportu niektórych państw członkowskich i opublikowanym niedawno 
badaniu pod nazwą Niezależny Europejski Przegląd Sportowy - 2006,

− taki brak pewności prawnej jest problematyczny nie tylko z punktu widzenia 
aspektów gospodarczych, ale również z uwagi na społeczne, kulturalne i 
pedagogiczne zadania stojące przed piłką nożną; na przykład nie jest jasne, czy 
niezwykle ważny dla szkolenia młodzieży przepis UEFA dotyczący minimalnej 
liczby zawodników krajowych w drużynie zostałby uznany przez Trybunał 
Sprawiedliwości za zgodny z art. 12 traktatu WE,

E. zauważa istniejące w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości rozgraniczenie między 
sportowymi i gospodarczymi przepisami wydanymi przez organy zarządzające 
odnoszącymi się do profesjonalnej piłki nożnej; przepisy sportowe nie wchodzą w zakres 
stosowania traktatu, podczas gdy przepisy gospodarcze mogą należeć lub nie należeć do 
zakresu stosowania traktatu i mogą być uzasadnione lub zakazane traktatem;

F. jest zdania, że przepisy dotyczące składu drużyn narodowych1 i przepisy dotyczące 
wyboru przez federacje sportowe członków, którzy mogą wziąć udział w zawodach 
międzynarodowych wysokiego szczebla2, są przepisami wyłącznie sportowymi, z tego 
względu wyłączonymi z zakresu stosowania art. 39 i 49 traktatu WE; do takich 
przepisów należą również „reguły gry” w ścisłym znaczeniu, na przykład określające 
czas trwania meczów lub liczbę zawodników na boisku, organizację i przebieg zawodów 
i turniejów sportowych, ponieważ sport może istnieć i być uprawiany wyłącznie zgodnie 
z określonymi przepisami; jednakże takie zawężenie zakresu wyżej wymienionych 
przepisów traktatu powinno być ograniczone wyłącznie do właściwego celu3; takie same 
zasady stosuje się do art. 81 i 82 traktatu,

G. jest zdania, że przepisy objęte środkami i decyzjami trybunałów sportowych wciąż 
podlegają w pierwszej kolejności prawu krajowemu, które powinno zagwarantować ich 
pozycję prawną; z tego względu autonomia przepisów sportowych nie umożliwia 
uznawania ich za ustanowione wyłącznie w celu udzielenia ochrony sądowej, z uwagi na 
absolutną, zinstytucjonalizowaną nadrzędność sądów krajowych, która wyklucza 
wszelkie ograniczenia ich uprawnień konstytucyjnych,

H. jest zdania, że wybór jurysdykcji powszechnej lub sportowej nie może być przedmiotem 
wcześniejszej umowy, odnoszącej się do rozstrzygania przyszłych sporów wyłącznie 
przez organy federacyjne i/lub arbitrażowe, lecz powinien być wynikiem swobodnej 
decyzji stron podjętej po rozpoczęciu działań,

I. jest jednak zdania, że jurysdykcja sądu powszechnego zachowuje ważność w 
przypadkach, kiedy spory odnoszące się do sankcji dyscyplinarnych nałożonych przez 
trybunały sportowe na kluby stowarzyszone z federacjami sportowymi w wyniku 
nieprzestrzegania wyłącznie technicznych zasad o charakterze sportowym prowadzą w 
znacznej mierze do rzeczywistej i wymiernej kary lub utraty statusu członka; poza 

  
1 Patrz sprawa 36/74, pkt 8 oraz sprawa 13/76, pkt 14
2 Patrz połączone sprawy C-51/96 oraz C-191/97, Deliège [2000] Zb. Orz. I-2549, pkt 64.
3 Patrz sprawy 36/74, pkt 9; 13/76, pkt 15; C-415/93, pkt 76 i 127; C-51/96 oraz C-191/97, pkt 43; C-176/96, pkt 
34.
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zdefiniowane ramy autonomii sportowej oraz jej zakres ontologiczny i merytoryczny 
wykraczają nie tylko środki polegające na wykluczeniu członka ze stowarzyszenia 
klubów sportowych, ale również środki wykluczające go z danej rywalizacji, ze względu 
na prosty, lecz decydujący fakt: ponieważ takie sankcje, likwidując uprawnienia, a zatem 
wynikającą z nich podmiotową pozycję prawną określoną przez ogólne ramy prawne 
klubu sportowego, uniemożliwiają mu rozwój i osiągnięcie założonych celów 
społecznych, określonych w jego statucie, koniecznie i bezsprzecznie należą do zakresu 
stosowania prawa krajowego, a nie tylko do przepisów o wyłącznie sportowym 
charakterze,

J. brak pewności prawnej skutkuje również tym, iż nie wiadomo, jak daleko posunięta jest 
niezależność organizacji autonomicznych, takich jak UEFA, w jakim stopniu przy 
wypełnianiu przepisów wewnętrznych i zasad regulacyjnych wiążące są dla nich 
podstawowe zasady prawa unijnego (niedyskryminacja, proporcjonalność, 
demokratyczne procedury państwa prawa, ochrona praw zawodników) oraz w jakim 
zakresie mogą wykorzystywać swoją pozycję „monopolistyczną” (problem zasady „u 
siebie/na wyjeździe”, „lig zbuntowanych”, prawa o znakach towarowych) lub czy 
równoczesne pełnienie na tym samym rynku funkcji organu regulacyjnego i podmiotu 
gospodarczego powoduje konflikt interesów lub nadużywanie pozycji dominującej,

− również w sporcie należy zagwarantować nadrzędność prawa wspólnotowego i 
dostęp do praw podstawowych państw członkowskich i Unii,

K. w odniesieniu do rozgrywek ponadnarodowych europejska piłka nożna potrzebuje 
„równych reguł gry” również w znaczeniu gospodarczym i prawnym, jednak różne 
przepisy obowiązujące w państwach członkowskich tego nie gwarantują, przykładowo w 
kwestii sprzedaży praw do transmisji telewizyjnych (wspólnej lub indywidualnej), 
warunków darmowej transmisji przez publiczne stacje telewizyjne, odmiennych 
przepisów krajowych lub lokalnych w zakresie subwencji oraz uregulowań 
podatkowych, przepisów regulujących udział zawodników z państw trzecich, 
zróżnicowanych praktyk licencyjnych i przepisów dotyczących kwestii własności i 
zarządzania klubami; wpływa to w sposób znaczący również na konkurencję sportową,

− stosowanie prawa UE, w szczególności wyroku Trybunału Sprawiedliwości w 
sprawie Bosman, w pozytywny sposób wpłynęło na prawa graczy zawodowych, ale 
jednocześnie zgodnie z danymi FIFPro1 ok. 50% graczy zawodowych w Europie nie 
ma zawartej ze swoim klubem umowy o pracę, zaś wiele umów o pracę i umów 
szkoleniowych w tej dziedzinie jest z punktu widzenia prawa problematyczne,

− artykuł dotyczący sportu (art. III-282), który został włączony do traktatu 
konstytucyjnego nie przez Konwent, a przez Konferencję Międzyrządową i który 
podziela niepewny los traktatu konstytucyjnego, a jego interpretacja jest już bardzo 
zróżnicowana, jest problematyczny również z tego względu, że zawodowa piłka 
nożna jest obecnie w znacznej mierze działalnością gospodarczą, zaś stosowanie 
prawa wspólnotowego nie powinno być ograniczane przez powoływanie się na 

  
1 Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels (Międzynarodowe Stowarzyszenie Piłkarzy 
Zawodowych)
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„dobrowolne struktury” oraz zadania społeczne i edukacyjne i jest ogólnie 
niewystarczające dla zwiększenia pewności prawnej,

− europejska piłka nożna, oparta na zasadzie narodowości, tak jak ma to miejsce 
obecnie, musi znaleźć właściwą równowagę między krajowymi podstawami gry a 
poziomem europejskim, tak aby umożliwić skuteczną współpracę między ligami 
piłkarskimi a związkami piłki nożnej, 

L. przypomina, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości działalność 
sportowa przyjmująca formę zatrudnienia lub świadczenia usług za wynagrodzeniem 
należy do zakresu stosowania art. 39 i kolejnych lub art. 49 i kolejnych traktatu1,

M. jest zdania, że przepisy dotyczące wnoszenia opłat za transfer piłkarzy zawodowych 
między klubami (klauzule transferowe) lub ograniczające liczbę piłkarzy zawodowych 
będących obywatelami innych państw członkowskich, których kluby te mogą wystawić 
w trakcie meczu (zasady dotyczące składu zespołów klubowych) lub ustalające różne 
terminy końcowe okresów transferowych dla zawodników pochodzących z innych 
państw członkowskich, bez obiektywnych powodów o wyłącznie sportowym charakterze 
lub uzasadnionych różnicami w warunkach dotyczących zawodników (klauzule w 
sprawie końca okresu transferowego) należą do zakresu stosowania art. 39 i kolejnych 
oraz art. 49 i kolejnych traktatu i podlegają zawartym w nich zakazom2, 

N. jest zdania, że wynikające z orzecznictwa zasady dotyczące stosowania przepisów 
wspólnotowych z zakresu swobody przepływu osób i usług do przepisów sportowych, 
odnoszą się w równym stopniu do postanowień traktatu w zakresie konkurencji i mogą w 
odpowiednim przypadku stanowić naruszenie swobód gwarantowanych przez te przepisy 
i podlegać procedurze, o której mowa w art. 81 i 82 traktatu, 

O. jest zdania, że przepisy o wyłącznie sportowym charakterze, czyli przepisy odnoszące się 
wyłącznie do kwestii natury sportowej i nie mające żadnego związku z działalnością 
gospodarczą, nie należą do zakresu stosowania traktatu3; takie przepisy, odnoszące się do 
szczególnego charakteru i kontekstu zawodów sportowych, są niezbędne do organizacji i 
właściwego przebiegu rywalizacji sportowej i nie mogą być uznane za ograniczenie 
przepisów wspólnotowych dotyczących swobody przemieszczania się pracowników i 
swobody świadczenia usług,

P. wzywa Komisję, aby w ramach planu działania na rzecz europejskiej piłki nożnej 
opracowała wytyczne dotyczące ram prawnych oraz aby przyczyniła się do zwiększenia 
pewności prawnej,

Q. jest zdania, że chociaż w traktatach UE nie określono szczegółowych kompetencji 
legislacyjnych, zawierają one szereg instrumentów, które mogłyby zostać wykorzystane 
w ramach planu działań, na przykład:

  
1 Patrz sprawa 36/74 Walrave i Koch [1974] Zb. Orz. 1405, pkt 5; sprawa 13/76 Donà [1976] Zb. Orz. 1333, pkt 
12 i 13; sprawa C-415/93 Bosman [1995] Zb. Orz. I-4921, pkt 73.
2 Patrz wyroki w sprawie C-415/93, pkt 114 i 137; sprawie C-176/96, Lehtonen [2000] Zb. Orz. I-2681, pkt 60; 
oraz sprawie C-438/00, Niemiecki Związek Piłki Ręcznej [2003] Zb. Orz. I-4135, pkt 56-58.
3 Patrz sprawa 36/74, pkt 8.
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− dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące kwestii udzielania licencji
zawodnikom spoza UE, ochrony juniorów i roli agentów piłkarskich;

− zwolnienia grupowe w odniesieniu do różnych aspektów prawa konkurencji, na 
przykład umów sprzedaży praw, subwencji;

− dyrektywy Komisji na podstawie art. 211 traktatu WE w sprawie zakresu 
stosowania prawa konkurencji; w tym kontekście należałoby zbadać, w jakim 
zakresie organizacje sportowe świadczą usługi w ogólnym interesie gospodarczym 
w rozumieniu art. 86 traktatu WE;

− mechanizm dialogu społecznego, w szczególności w odniesieniu do kwestii praw 
zawodników;

− zalecenia skierowane do państw członkowskich dotyczące eliminacji różnic 
krajowych (na przykład na rzecz centralnych systemów sprzedaży praw);

− ramowe decyzje Rady, na przykład w sprawie przeciwdziałania niektórym 
rodzajom przestępczości;

R. wzywa Komisję do uwzględnienia w trakcie opracowywania planu działania propozycji 
zawartych w niniejszym sprawozdaniu oraz do włączenia Parlamentu Europejskiego we 
wszystkie czynności związane z przygotowaniem i wdrożeniem planu działania, jak 
również do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami sportowymi, stowarzyszeniami 
piłkarzy oraz wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami;

S. jest zdania, że utworzenie odrębnej agencji UE ds. sportu nie jest konieczne;

T. jest zdania, że władze piłkarskie powinny mieć swobodę w zarządzaniu swoją dziedziną 
sportu w odniesieniu do przepisów mających wyłącznie sportowy charakter; uważa 
jednak, że jeżeli przepisy zawierają ograniczenia, muszą być one proporcjonalne, to 
znaczy w sposób uzasadniony niezbędne do osiągnięcia założonych celów sportowych,

U. jest zdania, że piłka nożna powinna zapewniać współzależność przeciwników i 
gwarantować niepewność wyniku konkurencji, co może uzasadniać wprowadzenie przez 
organizacje sportowe szczegółowych ram rynkowych odnoszących się do produkcji i 
sprzedaży imprez sportowych; jednakże z uwagi na wzrastające ekonomiczne znaczenie 
działalności gospodarczej związanej z zawodową piłką nożną, taki szczególny charakter 
nie gwarantuje automatycznego wyłączenia tej działalności ze wspólnotowych 
przepisów prawa konkurencji,

V. jest zdania, że w przypadkach, kiedy piłka nożna pociąga za sobą działalność 
gospodarczą lub handlową, znajduje zastosowanie prawo wspólnotowe, w szczególności 
zasady odnoszące się do rynku wewnętrznego i konkurencji;

W. jest zdania, że Unia Europejska powinna opracować jasne wytyczne dotyczące rodzaju 
„przepisów sportowych”, które są automatycznie uznawane za zgodne z prawem 
wspólnotowym oraz „przepisów odnoszących się do sportu”, w odniesieniu do których 
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znajduje zastosowanie prawo wspólnotowe;

X. jest zdania, że należy ustanowić proces konsultacji między instytucjami UE a 
europejskimi władzami piłkarskimi w celu zapewnienia mechanizmu potwierdzającego, 
które przepisy i praktyki sportowe są wyłączone z zakresu stosowania prawa 
wspólnotowego, a które są nim objęte; uważa, że taki proces konsultacji może prowadzić 
do zawarcia formalnej umowy ramowej między UE a UEFA.
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