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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til EF-Domstolens domme i sagerne Bosman (C-415/93), Walrave (C-
36/74), Deliège (C-51/96, C-191/97), Lehtonen (C-176/96) og i en lang række andre 
sager,

B. der henviser til, at Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse i september 
2005 lod gennemføre en undersøgelse med titlen "Professionel sport i det indre marked",

C. der fremhæver, at denne beslutning ikke berører de ikke-økonomiske aspekter ved 
professionel fodbold,

D. der understreger, at professionel fodbold i denne beslutning altid skal forstås som 
udøvelse af en økonomisk aktivitet,

E. der anfører, at professionel fodbold igennem mange årtier har fået en mere og mere
international dimension og på tilsvarende måde været påvirket af forskellige 
internationale regler og love,

F. der pointerer, at professionel fodbold, ud over at være et sociokulturelt fænomen, handler 
om store penge og har et stort indtjeningspotentiale, og tilføjer, at adskillige klubber er 
børsnoteret1,

G. der bemærker, at professionel fodbold har udviklet sig siden den spæde start i 1950'erne,
mens de regler og bestemmelser, der udstedes af de styrende organer som UEFA og 
FIFA, ikke er blevet tilpasset til de skiftende markedsforhold i samme tempo og på 
samme måde - i modsætning til den lovgivningsmæssige udvikling inden for andre 
professionelle sportsgrene som f.eks. tennis og cykling,

H. der gør opmærksom på, at professionel fodbold ikke opererer under de samme 
markedsvilkår som andre erhverv, da en kamp mellem lige modstandere er langt mere 
interessant end en kamp mellem ulige modstandere,

I. der betoner, at forbrugerne bør have ret til og mulighed for at vælge de mest interessante 
kampe, og at sektorens nuværende struktur ikke opfylder denne betingelse,

J. der minder om, at professionelle fodboldklubber ifølge EF-Domstolens retspraksis er 
økonomiske enheder, og at professionel fodbold dermed er omfattet af fællesskabsretten, 
når sporten udøves som en økonomisk aktivitet,

K. der anfører, at der i EF-traktaten ikke er hjemmel for fritagelse af professionel fodbold, 
og at fodboldens love og vedtægter derfor fuldt ud kan underlægges EU's retsforskrifter,

  
1 Ifølge Deloittes undersøgelse fra 2006, "Football Money League, changing of the guard", udgjorde indtægterne 
hos de 20 største professionelle fodboldklubber i Europa tilsammen over 3 mia. euro.
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L. der understreger, at ovennævnte sager og andre sager i praksis viser, at professionel 
fodbold påvirkes af forskellige former for lovgivning på forskellige niveauer og fra 
forskellige kilder, der ofte er indbyrdes modstridende og uoverensstemmende,

M. der fastslår, at nogle retlige konflikter er direkte relateret til det faktum, at der ikke 
eksisterer et indre marked for professionel fodbold, og tilføjer, at spillerne frit kan levere 
deres serviceydelser i andre medlemsstater i kraft af den frie bevægelighed (jf. Bosman-
sagen), mens klubberne til gengæld ikke kan gøre dette,

N. der påpeger, at principperne for det indre marked og loyal konkurrence ofte ikke hænger 
sammen med udviklingen inden for professionel fodbold, hvilket fører til retsusikkerhed -
en usikkerhed, som kan gøre det til et spørgsmål om, hvorvidt professionel fodbold i 
Europa kan overleve på lang sigt,

1. erkender, at professionel fodbold, ud over at være et gængs socialt og kulturelt fænomen, 
handler om store penge og har et stort indtjeningspotentiale; indrømmer, at professionel 
fodbold opererer under andre markedsvilkår end de almindelige erhvervssektorer, 
eftersom konkurrenterne (dvs. klubberne) har en naturlig interesse i deres rivalers styrke 
og evne til at overleve;

2. fastslår, at professionel fodbold er en økonomisk aktivitet inden for rammerne af EF-
traktatens artikel 2 og som sådan omfattet af reglerne for det indre marked; mener, at 
reglerne for det indre marked derfor finder fuld anvendelse på sektoren for europæisk 
professionel fodbold; opfatter professionelle fodboldklubber som virksomheder eller 
selskaber, der opererer inden for de samme strukturer som almindelige multinationale 
selskaber eller SMV'er;

3. erkender, at det er nødvendigt, at professionel fodbold overholder de regler og 
bestemmelser, der er fastsat af forskellige instanser, hvilket skaber tvetydighed inden for 
en allerede eksisterende gråzone; fastslår, at EF-lovgivningen finder anvendelse på 
professionel fodbold, men tilføjer, at det også er nødvendigt, at lovgivningen i de enkelte 
medlemsstater finder anvendelse på professionel fodbold på det nationale plan; 
bemærker, at anvendelsen af et tredje regelsæt overvåges og kontrolleres af UEFA og 
FIFA, der er de styrende organer inden for professionel fodbold på henholdsvis 
europæisk og internationalt plan;

4. bemærker, at disse styrende organers regler for professionel fodbold enten kan falde uden 
for EF-traktatens anvendelsesområde eller være omfattet heraf, og at de kan begrundes i 
traktaten eller erklæres ulovlige på grundlag heraf;

5. anfører, at professionel fodbold ikke har haft gavn af disse uklare lovrammer; er af den 
opfattelse, at sektoren for europæisk professionel fodbold er præget af retsusikkerhed, 
hvilket forhindrer klubberne i at gøre optimalt brug af de ressourcer, der er tilgængelige i 
det indre marked; mener, at mange problemer er relateret til ovennævnte retlige 
tvetydighed og derfor resulterer i konfliktsituationer og ringe forretningsmuligheder 
inden for sektoren;

6. mener, at det er nødvendigt med en afklaring af de gældende lovrammer for professionel 
fodbold, før det er muligt at fremme og skabe retlig stabilitet;
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7. bemærker, at retspraksis i vid udstrækning har været med til at skabe de 
lovgivningsmæssige rammer, inden for hvilke professionel fodbold opererer; understreger 
imidlertid, at der eksisterer en række uløste problemer, som det er nødvendigt at behandle 
nærmere på fællesskabsplan, og som vedrører UEFA- og FIFA-reglerne for professionel 
fodbold;

8. påpeger, at der kun må eksistere ét nationalt forbund for hver sportsgren inden for den 
hierarkiske opbygning af den europæiske sportsmodel; mener, at princippet om ét 
forbund for hver sportsgren gør det lettere at forvalte systemet, men at det samtidig er en 
monopolistisk struktur i sig selv, der er stærkt selvcentreret, og som gør det yderst 
vanskeligt for nye ligaer at komme ind på markedet;

9. mener, at den hierarkiske opbygning af sektoren for professionel fodbold i Europa også er 
i modstrid med principperne for det indre marked, fordi den er baseret på 
nationalitetsprincippet; gør opmærksom på, at UEFA og FIFA forbyder udbryderligaer, 
og at spillere i sådanne ligaer ikke længere ville få lov til at spille for deres respektive 
landshold; erindrer imidlertid om, at EU's konkurrenceregler og reglerne for det indre 
marked tillader klubberne selv at danne ligaer på tværs af grænserne, hvis de finder det 
hensigtsmæssigt;

10. mener, at forhindring af eller forbud mod udflytning strider imod den frie etableringsret, 
jf. EF-traktatens artikel 43;

11. erkender vigtigheden af varemærker inden for sportsbranchen, så længe de ikke anvendes 
til at hæmme de frie varebevægelser;

12. bemærker, at servicedirektivet finder anvendelse på enhver form for serviceydelse, der 
kan defineres som en økonomisk aktivitet, og fremhæver, at EF-Domstolens retspraksis 
har gjort det klart, at professionel sport er en økonomisk aktivitet, og at 
fællesskabslovgivningen er gældende i fuldt omfang for professionelle sportsgrene, 
bortset fra sportsspecifikke spørgsmål som f.eks. landholdsudtagelseskriterier;

13. bemærker, at definitionen af personer, der leverer en serviceydelse inden for den 
professionelle sportsverden, ikke kun dækker personer, der har tilknytning til en 
organisation (klub) i kraft af en ansættelseskontrakt, men også personer, som frit kan
levere deres ydelser i hele EU;

14. fremhæver vigtigheden af gensidig anerkendelse af professionelle kvalifikationer, der er 
erhvervet i en anden medlemsstat, for at muliggøre fri bevægelighed for arbejdstagere og 
frihed til at levere serviceydelser i EU, som fastsat i EF-traktaten;

15. mener, at indførelse af europæiske licenser og kvalifikationsbeviser i forbindelse med 
levering af serviceydelser inden for den professionelle sportsverden ville være et stort 
skridt fremad;

16. påpeger, at der ofte er stor forskel på udbud af og efterspørgsel efter billetter til store 
fodboldbegivenheder, hvilket er til gavn for sponsorerne, men ufordelagtigt for 
forbrugerne; understreger, at der skal tages fuldt hensyn til forbrugernes interesser ved 
fordelingen af billetter, og at det på alle planer skal sikres, at billetsalget er ikke-
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diskriminerende og afvikles fair;

17. anfører, at tipning og spillevirksomhed i forbindelse med sportsbegivenheder også bør 
baseres på principperne for det indre marked og på EF-Domstolens relevante retspraksis, 
som kun vil forbedre vilkårene for og kvaliteten af de udbudte serviceydelser og 
konkurrencen; understreger, at der er brug for passende normer på tipsområdet for at 
undgå manipulation af fodboldkampe og for at skabe åbenhed på området;

18. opfordrer UEFA og FIFA til nøje at gennemgå deres regler og bestemmelser for at 
afgøre, hvorvidt de er vedtaget på åben og demokratisk vis, og om de er nødvendige og 
velegnede til opfyldelse af de legitime mål, de søger at forfølge;

19. gentager sine betænkeligheder ved den ovennævnte aktuelle udvikling, der skyldes, at
ledelsesstrukturen i professionel fodbold og EU's lovgivningsmæssige rammer ikke 
harmonerer;

20. beklager, at de bindende elementer inden for professionel fodbold på det sociale og 
kulturelle område er under konstant pres som følge af denne udvikling;

21. konkluderer, at der foreligger følgende muligheder til imødegåelse af ovennævnte 
betænkeligheder:

a) sektoren i sin helhed udelukkes fra EF-traktatens anvendelsesområde

b) man forholder sig passivt og lader EF-Domstolen skabe fremtiden for professionel 
fodbold i Europa ved hjælp af uhensigtsmæssige domme

c) Europa-Parlamentet og Kommissionen udarbejder i samarbejde med de 
berørte parter retningslinjer, rammer eller en handlingsplan til etablering af den 
ønskede og nødvendige retssikkerhed inden for sektoren;

22. støtter ikke den første politiske mulighed, fordi professionel fodbolds stigende 
økonomiske vægt og dens særlige kendetegn ikke berettiger til fritagelse;

23. ønsker at undgå nye sagsanlæg og forhindre, at fremtiden for professionel fodbold i 
Europa afgøres af EF-Domstolen; opfordrer derfor indtrængende UEFA og FIFA til at 
ændre deres politik og bringe deres vedtægter, regler og bestemmelser i 
overensstemmelse med de grundlæggende principper for EF-konkurrencereglerne;

24. anbefaler den tredje politiske mulighed; ønsker i den forbindelse at se Kommissionen i en 
mere aktiv rolle; understreger, at det for at sikre ens konkurrencevilkår for 
fodboldklubber på europæisk plan er af største vigtighed, at Kommissionen udtrykkeligt 
gør rede for sin holdning til dette spørgsmål og dermed også skaber retssikkerhed for alle 
berørte parter;

25. opfordrer derfor Kommissionen til at udarbejde en grønbog med mulige løsninger og 
politiske retningslinjer for, hvordan de uløste problemer kan afhjælpes inden for de 
økonomiske og lovgivningsmæssige rammer for professionel fodbold.
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