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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έχει εκδώσει 
σειρά αποφάσεων, μεταξύ πολλών άλλων στις υποθέσεις Bosman (C-415/93), Walrave
(C-36/74), Deliège (C-51/96, C-191/97) και Lehtonen (C-176/96),

Β. έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2005 την εκπόνηση μελέτης 
με τίτλο «Επαγγελματικός Αθλητισμός στην Εσωτερική Αγορά»,

Γ. έχοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα δεν θίγει τις μη οικονομικές πτυχές του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως επαγγελματικό ποδόσφαιρο στο ψήφισμα αυτό θα πρέπει 
πάντοτε να νοείται η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και πολλές δεκαετίες το επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
εκλαμβάνει μια αυξανόμενη διεθνή διάσταση και έχει εξίσου επηρεαστεί από διαφορετικά 
διεθνή ρυθμιστικά και νομοθετικά καθεστώτα,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πέρα από κοινωνικο-πολιτισμικό 
φαινόμενο, αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα η οποία μπορεί να αποφέρει 
σημαντικά έσοδα, με πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες εισηγμένες σε χρηματιστήρια1,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άθλημα έχει εξελιχθεί από την εμφάνιση του επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου τη δεκαετία του 1950, ενώ οι κανόνες και οι κανονισμοί των σχετικών 
φορέων, όπως η UEFA και η FIFA, δεν έχουν προσαρμοστεί με τον ίδιο ρυθμό και προς 
την ίδια κατεύθυνση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, σε αντίθεση με τις 
ρυθμιστικές εξελίξεις σε άλλους κλάδους του επαγγελματικού αθλητισμού, όπως η 
αντισφαίριση και η ποδηλασία,

Η. έχοντας υπόψη ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο λειτουργεί υπό συνθήκες αγοράς που 
διαφέρουν από αυτές άλλων αθλημάτων, δεδομένου ότι ένας αγώνας μεταξύ ισοδύναμων 
αντιπάλων είναι πολύ πιο ενδιαφέρων από έναν αγώνα μεταξύ αντιπάλων διαφορετικού 
επιπέδου,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το δικαίωμα και την επιλογή να 
παρακολουθούν τους πλέον ενδιαφέροντες αγώνες και ότι η ισχύουσα διάρθρωση του 
τομέα δεν διασφαλίζει το συγκεκριμένο δικαίωμα,

Ι. έχοντας υπόψη ότι η νομολογία του ΔΕΚ επιβεβαιώνει ότι οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι 
είναι οικονομικές οντότητες και ότι, κατά συνέπεια, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
διέπεται από το κοινοτικό δίκαιο όταν ασκείται ως οικονομική δραστηριότητα,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη δεν προβλέπει εξαίρεση για το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο και ότι, κατά συνέπεια, οι κανόνες που διέπουν το άθλημα μπορούν να 

  
1 Σύμφωνα με τη μελέτη της εταιρείας Deloitte του 2005 με τίτλο «Football Money League, changing of the
guard», τα συνολικά έσοδα των 20 κορυφαίων ευρωπαϊκών επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων έσπασαν 
το φράγμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
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υπόκεινται στην πλήρη εφαρμογή του κοινοτικού νομικού πλαισίου,
ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις προαναφερθείσες και από άλλες υποθέσεις έχει 

αποδειχθεί στην πράξη ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ρυθμίζεται από διαφορετικά 
είδη νομοθεσίας σε διαφορετικά επίπεδα και από διαφορετικές πηγές, νομοθεσίες οι 
οποίες είναι συχνά αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες,

ΙΓ. έχοντας υπόψη ότι ορισμένες νομικές διαφορές συνδέονται άμεσα με την έλλειψη μιας 
εσωτερικής αγοράς για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο· οι ποδοσφαιριστές, χάρη στην
ελευθερία κυκλοφορίας (υπόθεση Bosman), μπορούν να παρέχουν ελεύθερα υπηρεσίες σε 
άλλα κράτη μέλη, ενώ αντίθετα οι σύλλογοι δεν είναι ελεύθεροι να παρέχουν υπηρεσίες,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της εσωτερικής αγοράς και του θεμιτού ανταγωνισμού 
συχνά δεν είναι σύμφωνες με τις εξελίξεις στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου,
γεγονός που οδηγεί σε ανασφάλεια δικαίου· η εν λόγω ανασφάλεια μπορεί να θίξει τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη,

1. αναγνωρίζει ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πέρα από κοινωνικο-πολιτισμικό 
φαινόμενο, αποτελεί και σημαντική οικονομική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά έσοδα· αναγνωρίζει ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο λειτουργεί 
υπό συνθήκες αγοράς που διαφέρουν από αυτές των συνηθισμένων κλάδων της 
οικονομίας, δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον των ανταγωνιστών, δηλαδή των
επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων, να είναι ισχυροί και να επιβιώνουν οι 
αντίπαλοί τους·

2. δηλώνει ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο συνιστά οικονομική δραστηριότητα υπό την
έννοια του άρθρου 2 της Συνθήκης και ότι, ως τέτοια, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
εσωτερικής αγοράς· πιστεύει ότι, κατά συνέπεια, η νομοθεσία σχετικά με την εσωτερική 
αγορά τυγχάνει πλήρους εφαρμογής σε σχέση με το ευρωπαϊκό επαγγελματικό
ποδόσφαιρο· θεωρεί ότι οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι είναι επιχειρήσεις ή 
εταιρείες που λειτουργούν στο πλαίσιο των ίδιων δομών με τις συνήθεις πολυεθνικές ή 
ΜΜΕ·

3. αναγνωρίζει ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να συμμορφώνεται με κανόνες και 
κανονισμούς που απορρέουν από διάφορες πηγές και ότι αυτό προκαλεί πρόσθετη
αβεβαιότητα σε έναν ήδη ασαφή τομέα· δηλώνει ότι η κοινοτική νομοθεσία εφαρμόζεται 
στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά ότι και η εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους 
πρέπει να εφαρμόζεται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο κράτους· επισημαίνει 
ότι η εφαρμογή ενός τρίτου επιπέδου ρύθμισης παρακολουθείται και ελέγχεται από την
UEFA και την FIFA, τον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο φορέα αντίστοιχα του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου·

4. επισημαίνει ότι οι κανόνες των φορέων αυτών που διέπουν το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο ενδέχεται να εμπίπτουν ή μη στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης, και να 
δικαιολογούνται ή να απαγορεύονται βάσει της Συνθήκης·

5. σημειώνει ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν έχει ωφεληθεί από αυτό το ασαφές 
νομοθετικό πλαίσιο· υποστηρίζει ότι υπάρχει ανασφάλεια δικαίου στον κλάδο του 
ευρωπαϊκού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η οποία εμποδίζει τους συλλόγους να
αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στην εσωτερική αγορά· θεωρεί 
ότι πολλά ζητήματα, τα οποία αποτελούν αιτία συγκρούσεων και μειωμένων
επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα, σχετίζονται με την προαναφερθείσα νομική 
ασάφεια·
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6. πιστεύει ότι η αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο αποτελεί προϋπόθεση για την προαγωγή και την επίτευξη νομικής 
σταθερότητας·

7. επισημαίνει ότι το νομοθετικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από τη νομολογία· τονίζει, ωστόσο, ότι 
υπάρχει μια σειρά ζητημάτων που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης σε κοινοτικό επίπεδο,
και τα οποία συνδέονται με τη ρύθμιση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου από την
UEFA και τη FIFA·

8. επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της ισχύουσας πυραμιδικής δομής του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου Αθλητισμού, επιτρέπεται η ύπαρξη μίας μόνον εθνικής ομοσπονδίας ανά 
άθλημα· θεωρεί ότι αυτή η αρχή της μίας ομοσπονδίας ανά άθλημα διευκολύνει μεν τη 
διαχείριση του συστήματος, αλλά είναι εκ φύσεως μια μονοπωλιακή δομή που 
υποστηρίζεται σθεναρά εκ των έσω, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την είσοδο 
νέων ομίλων στην αγορά·

9. πιστεύει ότι η πυραμιδική δομή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη 
αντίκειται επίσης στις αρχές της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι βασίζεται στην αρχή 
της ιθαγένειας· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η UEFA και η FIFA απαγορεύουν 
την αποσκίρτηση ομάδων για τη δημιουργία χωριστών πρωταθλημάτων και ότι 
ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν πλέον στην εθνική ομάδα της χώρας τους· υπενθυμίζει ωστόσο ότι βάσει 
των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού και των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, οι 
σύλλογοι είναι ελεύθεροι να δημιουργούν διασυνοριακά πρωταθλήματα κατά την κρίση 
τους·

10. πιστεύει ότι η παρεμπόδιση ή η απαγόρευση της μετεγκατάστασης αντίκειται στην
ελευθερία εγκατάστασης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 43 της Συνθήκης·

11. αναγνωρίζει τη σημασία των εμπορικών σημάτων στον κλάδο του αθλητισμού, εκτός 
από τις περιπτώσεις που αυτά χρησιμοποιούνται για να παρεμποδίσουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων·

12. σημειώνει ότι η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες καλύπτει κάθε είδος υπηρεσίας η οποία 
μπορεί να οριστεί ως οικονομική δραστηριότητα· αποτελεί πάγια νομολογία του ΔΕΚ ότι 
ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι οικονομική δραστηριότητα και ότι η κοινοτική 
νομοθεσία εφαρμόζεται πλήρως σε σχέση με τα επαγγελματικά αθλήματα, εκτός από τις 
περιπτώσεις που το υπό κρίση ζήτημα είναι καθαρά αθλητικό, όπως π.χ. τα κριτήρια 
επιλογής των αθλητών των εθνικών ομάδων·

13. επισημαίνει ότι η έννοια του ατόμου που παρέχει υπηρεσίες στον τομέα του 
επαγγελματικού αθλητισμού δεν καλύπτει μόνον όσους συνδέονται με κάποιον σύλλογο 
(ομάδα) με σύμβαση εργασίας, αλλά και όσους μπορούν να παρέχουν ελεύθερα 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 
που αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να καταστεί δυνατή η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ όπως προβλέπει 
η Συνθήκη·
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15. πιστεύει ότι η θέσπιση ευρωπαϊκών αδειών και διπλωμάτων στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών στον κλάδο του επαγγελματικού αθλητισμού θα συνιστούσε σημαντικό βήμα 
προόδου·

16. επισημαίνει ότι συχνά υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης 
εισιτηρίων για σημαντικές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, γεγονός που είναι επωφελές για 
τους διοργανωτές, αλλά επιζήμιο για τους καταναλωτές· τονίζει ότι πρέπει να 
συνεκτιμώνται πλήρως τα συμφέροντα των καταναλωτών σε σχέση με τη διανομή 
εισιτηρίων και ότι πρέπει να διασφαλίζονται δίκαιες και χωρίς διακρίσεις πωλήσεις 
εισιτηρίων σε όλα τα επίπεδα·

17. σημειώνει ότι και τα αθλητικά στοιχήματα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς και τη σχετική νομολογία του ΔΕΚ, κάτι που σίγουρα θα βελτιώσει 
τους όρους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και του ανταγωνισμού· τονίζει 
ότι η εφαρμογή κατάλληλων προτύπων σε σχέση με το αθλητικό στοίχημα είναι 
αναγκαία προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο χειραγώγησης ποδοσφαιρικών 
αγώνων και να διασφαλιστεί η διαφάνεια·

18. καλεί την UEFA και τη FIFA να ελέγξουν προσεκτικά τους κανόνες και τους 
κανονισμούς τους προκειμένου να βεβαιωθούν ότι αποτελούν προϊόν δημοκρατικής και 
διαφανούς συμφωνίας και ότι είναι απαραίτητοι και ανάλογοι σε σχέση με την επίτευξη
των νόμιμων σκοπών που επιδιώκουν·

19. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις εξελίξεις που αναφέρονται ανωτέρω και οι 
οποίες αποτελούν απόρροια της έντασης μεταξύ της δομής της διαχείρισης του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της ΕΕ·

20. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία συνοχής 
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου υφίστανται διαρκείς πιέσεις ως αποτέλεσμα των 
εξελίξεων αυτών·

21. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
προαναφέρθηκαν οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες: 
α) να εξαιρεθεί συνολικά ο κλάδος από το πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης·

β) να μην γίνει καμία ενέργεια και να αφεθεί το ΔΕΚ να διαμορφώσει το μέλλον του 
ευρωπαϊκού επαγγελματικού ποδοσφαίρου μέσω δυσμενών αποφάσεων·

γ) το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να 
υποβάλουν προτάσεις κατευθυντήριων γραμμών, πλαισίου ή σχεδίου δράσης για την
επίτευξη της επιθυμητής και αναγκαίας ασφάλειας δικαίου στον κλάδο·

22. δεν υποστηρίζει την πρώτη επιλογή επειδή η αυξανόμενη οικονομική σημασία του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου και τα ειδικά χαρακτηριστικά του δεν δικαιολογούν την
εξαίρεσή του·

23. εκφράζει την επιθυμία να αποφευχθούν περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες και να μην 
επιτραπεί να διαμορφωθεί το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη 
από το ΔΕΚ· για τον λόγο αυτόν, παροτρύνει την UEFA και τη FIFA να αλλάξουν την
πολιτική τους και να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση των καταστατικών, των κανόνων 
και των κανονισμών τους με τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού·

24. προτείνει την τρίτη επιλογή· εκφράζει την επιθυμία να αναλάβει η Επιτροπή πιο ενεργό 
ρόλο· τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους 
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ποδοσφαιρικούς συλλόγους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αποσαφηνίσει η Επιτροπή τις απόψεις της για το ζήτημα αυτό, δημιουργώντας με τον 
τρόπο αυτό ασφάλεια δικαίου προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων·

25. καλεί επομένως την Επιτροπή να υποβάλει ένα πράσινο βιβλίο στο οποίο θα 
παρουσιάζονται πιθανές λύσεις και προσανατολισμοί πολιτικής για την αντιμετώπιση 
των ανεπίλυτων ζητημάτων που άπτονται του νομικού και οικονομικού πλαισίου του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου.


