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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset lausuntoluonnokseensa: 

A. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut useita tuomioita, kuten
Bosmanin (C-415/93), Walraven (C-36/74), Deliègen (C-51/96, C-191/97), Lehtosen (C-
176/96) asioissa ja monissa muissa asioissa,

B. ottaa huomioon, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta tilasi syyskuussa 2005 
tutkimuksen "Professional Sport in the Internal Market",

C. katsoo, että tämä päätöslauselma ei vaikuta ammattilaisjalkapalloilun ei-taloudellisiin
näkökohtiin, 

D. katsoo, että ammattilaisjalkapalloilu olisi tässä päätöslauselmassa ymmärrettävä aina 
taloudellisen toiminnan harjoittamiseksi,

E. ottaa huomioon, että vuosikymmenien ajan ammattilaisjalkapalloilulle on ollut ominaista 
kansainvälinen ulottuvuus ja siihen ovat vaikuttaneet erilaiset kansainväliset sääntely- ja 
lainsäädäntöjärjestelmät,

F. ottaa huomioon, että ammattilaisjalkapalloilu on sosiokulttuurisen ilmiön ohella
merkittävää liiketoimintaa, jolla voidaan saavuttaa huomattavia tuloja, ja että useat seurat
ovat listautuneet pörssiin1,

G. katsoo, että urheiluala on kehittynyt siitä, kun ammattilaisjalkapalloilu syntyi 1950-
luvulla, mutta päätöksentekoelinten, kuten UEFA:n ja FIFA:n säännöstöä ei ole 
mukautettu samaa vauhtia ja samaan suuntaan markkinoiden muuttuneiden olosuhteiden 
kanssa, vaikka lainsäädäntöä on kehitetty muissa ammattilaisurheilun lajeissa, kuten 
tenniksessä ja pyöräilyssä,

H. katsoo, että ammattilaisjalkapalloilu ei toimi samoilla markkinaehdoilla kuin muut
urheilun alat, koska tasavahvojen joukkueiden ottelu on paljon kiinnostavampi kuin 
eritasoisten joukkueiden kohtaaminen,

I. katsoo, että kuluttajilla olisi oltava oikeus ja mahdollisuus nähdä kaikkein 
kiinnostavimmat ottelut ja että alan nykyinen rakenne ei täytä tätä ehtoa, 

J. katsoo, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö vahvistaa sen, että 
ammattilaisjalkapalloseurat ovat taloudellisia yksikköjä ja ammattilaisjalkapalloilu 
taloudellisena toimintana harjoitettuna kuuluu siten yhteisön lainsäädännön piiriin,

  
1 Deloitten vuonna 2006 tekemän tutkimuksen "Football Money League, changing of the guard" mukaan 
Euroopan kahdenkymmenen suurimman ammattilaisjalkapalloseuran yhteenlasketut tulot rikkoivat 3 miljardin 
euron rajan. 
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K. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa ei ole säädetty mitään 
poikkeusta ammattilaisjalkapalloilun osalta, joten alan sääntöihin voidaan soveltaa 
täysimääräisesti EY:n lainsäädäntöä, 

L. katsoo, että sekä edellä mainitusta tapauksesta että muista tapauksista on käynyt
käytännössä selvästi ilmi, että ammattilaisjalkapalloiluun vaikuttavat eri tasoilta ja eri 
lähteistä annetut säännökset, jotka ovat usein ristiriitaisia, 

M. katsoo, että jotkut oikeudelliset ristiriidat liittyvät suoraan ammattilaisjalkapalloilun 
sisämarkkinoiden puuttumiseen; pelaajat voivat vapaan liikkuvuuden ansiosta (vrt. 
Bosman-päätös) tarjota vapaasti palveluja muissa jäsenvaltioissa, mutta sen sijaan seurat 
eivät voi tarjota palvelujaan vapaasti,  

N. katsoo, että sisämarkkinoiden ja reilun kilpailun periaatteet eivät usein ole yhdenmukaisia 
ammattilaisjalkapalloilun kehityksen kanssa, mikä johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen ja 
tämä puolestaan voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa haitallisesti Euroopan 
ammattilaisjalkapalloilun elinkelpoisuuteen,

1. tunnustaa, että ammattilaisjalkapalloilu on yleisen sosiokulttuurisen ilmiön ohella 
merkittävää liiketoimintaa, jolla voidaan saavuttaa huomattavia tuloja; tunnustaa, että 
ammattilaisjalkapalloilu toimii eri markkinaehdoilla kuin tavalliset alat, koska 
kilpailijoiden vahvuus ja säilyminen hyödyttää myös toimijoita (seuroja) itseään;

2. toteaa, että ammattilaisjalkapalloilu on perustamissopimuksen 2 artiklassa tarkoitettua 
taloudellista toimintaa ja kuuluu siten sisämarkkinasäännösten piiriin; katsoo, että tämän
vuoksi sisämarkkinalainsäädäntöä voidaan soveltaa täysimääräisesti Euroopan 
ammattilaisjalkapalloiluun; katsoo, että ammattilaisjalkapalloseurat ovat yrityksiä tai 
yhtiöitä, jotka toimivat samojen rakenteiden puitteissa kuin tavalliset monikansalliset 
pienet ja keskisuuret yritykset;

3. tunnustaa, että ammattilaisjalkapalloilun on noudatettava säännöstöä, joka on peräisin 
monista lähteistä ja että tämä aiheuttaa epäselvyyttä jo ennestään harmaalla alueella; 
toteaa, että yhteisön lainsäädäntöä voidaan soveltaa ammattilaisjalkapalloiluun, mutta sen 
lisäksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä on sovellettava
ammattilaisjalkapalloiluun kansallisella tasolla; toteaa, että kolmannen tason sääntöjen 
soveltamista seuraavat ja valvovat UEFA ja FIFA, jotka toimivat Euroopan ja vastaavasti
maailman ammattilaisjalkapalloilun johto- ja hallintoeliminä; 

4. huomauttaa, että näiden ammattilaisjalkapalloilun johto- ja hallintoelinten säännöt voivat 
joko kuulua perustamissopimuksen soveltamisalaan tai jäädä sen ulkopuolelle ja ne ovat 
perusteltavissa tai kiellettävissä perustamissopimuksen nojalla; 

5. toteaa, että ammattilaisjalkapalloilu ei ole hyötynyt tästä epäselvästä oikeudellisesta 
kehyksestä; katsoo, että Euroopan ammattilaisjalkapalloilussa vallitsee oikeudellinen 
epävarmuus, joka estää seuroja käyttämästä sisämarkkinoilla tarjolla olevia resursseja 
maksimaalisesti hyväkseen; katsoo, että monet kysymykset, jotka aiheuttavat ristiriitoja ja 
heikentävät liiketaloudellisia mahdollisuuksia alalla, liittyvät edellä mainittuun 
oikeudelliseen epävarmuuteen;
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6. katsoo, että oikeudellinen vakaus voidaan luoda ja sitä edistää vasta, kun 
ammattilaisjalkapalloilua koskevat nykyiset oikeussäännöt on selkiytetty;

7. katsoo, että oikeuskäytäntö on suuressa määrin muokannut oikeudellista ympäristöä, 
jossa ammattilaisjalkapalloilu toimii; korostaa kuitenkin, että jäljellä on monia 
ratkaisemattomia kysymyksiä, jotka vaativat lisähuomiota yhteisön tasolla ja jotka 
liittyvät UEFA:n ja FIFA:n ammattilaisjalkapalloilua koskeviin sääntöihin;

8. huomauttaa, että urheilun eurooppalaisen mallin nykyisessä pyramidirakenteessa sallitaan 
vain yksi kansallinen liitto urheilulajia kohti; katsoo, että tämä ”yksi liitto urheilulajia 
kohti” -periaate tekee järjestelmästä helposti hallittavan, mutta että se on luonteeltaan 
monopolistinen rakenne, joka on vahvasti omavarainen ja joka vaikeuttaa huomattavasti 
uusien liigojen markkinoillepääsyä;

9. katsoo, että Euroopan ammattilaisjalkapalloilun nykyinen pyramidirakenne on myös 
vastoin sisämarkkinoiden periaatteita, koska se perustuu kansallisuuteen; kiinnittää 
huomiota siihen, että UEFA ja FIFA kieltävät irrottautuvat liigat ja että tällaisten liigojen 
pelaajat eivät enää saisi pelata maajoukkueessaan; muistuttaa kuitenkin, että yhteisön 
kilpailu- ja sisämarkkinalainsäädännön mukaan seurat voivat vapaasti muodostaa 
rajatylittäviä liigoja itse, jos pitävät sitä tarpeellisena;

10. katsoo, että uudelleensijoittumisen estäminen tai kieltäminen on ristiriidassa 
perustamissopimuksen 43 artiklassa säädetyn sijoittautumisvapauden kanssa;

11. tunnustaa tuotemerkkien merkityksen urheiluteollisuudessa, jollei niitä käytetä tavaroiden 
vapaan liikkumisen estämiseen;

12. toteaa, että palveludirektiiviä voidaan soveltaa kaikkiin palvelumuotoihin, jotka voidaan 
määritellä taloudelliseksi toiminnaksi; Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä on tehty selväksi, että ammattilaisurheilu on taloudellista toimintaa ja 
että yhteisön lainsäädäntöä voidaan soveltaa täysin ammattilaisurheiluun, jollei kyseessä 
ole urheiluun liittyvä erityispiirre, kuten maajoukkueiden valintaperusteet;

13. toteaa, että ammattilaisurheilun piirissä tapahtuvan palvelujen tarjoamisen käsite ei kata 
ainoastaan niitä henkilöitä, jotka liittyvät organisaatioon (seuraan) työsopimuksen kautta 
vaan myös ne henkilöt, jotka voivat tarjota palveluitaan vapaasti koko EU:ssa;  

14. korostaa toisessa jäsenvaltiossa suoritettujen ammatillisten tutkintojen keskinäisen 
tunnustamisen merkitystä, jotta työntekijät voivat liikkua vapaasti ja tarjota palveluja 
vapaasti EU:ssa, kuten perustamissopimuksessa määrätään;

15. katsoo, että eurooppalaisten lisenssien ja tutkintojen käyttöönottaminen 
ammattilaisurheilun palvelujen tarjoamisessa olisi merkittävä askel eteenpäin;

16. toteaa, että suurien jalkapallotapahtumien lippujen kysyntä ja tarjonta eivät useinkaan 
vastaa toisiaan, mikä on hyödyllistä sponsoreille mutta haitallista kuluttajille; korostaa, 
että kuluttajien etu olisi otettava täysin huomioon lippujen jakelussa ja että syrjimätön ja 
reilu lipunmyynti olisi taattava kaikilla tasoilla;
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17. toteaa, että urheiluun liittyvään vedonlyöntiin olisi sovellettava sisämarkkinoiden ja asiaa 
koskevan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön periaatteita, jotka vain 
parantavat palvelun ja kilpailun ehtoja ja laatua; korostaa, että urheiluun liittyvään 
vedonlyöntiin on sovellettava asianmukaisia standardeja, jotta voidaan minimoida 
jalkapallo-otteluihin liittyvän manipuloinnin mahdollisuus ja taata niiden avoimuus; 

18. pyytää UEFA:a ja FIFA:a tutkimaan sääntönsä huolellisesti ja päättämään, ovatko ne 
avoimia, demokraattisia ja välttämättömiä ja vastaavatko ne niitä legitiimejä tavoitteita, 
joihin niillä pyritään;

19. toistaa huolensa edellä kuvatusta, ammattilaisjalkapalloilun päätöksentekorakenteen ja 
EU:n sääntely-ympäristön välillä esiintyvän jännityksen seurauksena parhaillaan 
tapahtuvasta kehityksestä;

20. pahoittelee, että ammattilaisjalkapalloilun sitovat elementit sosiaalisella alalla ja 
kulttuurin alalla ovat jatkuvan paineen alla kyseisen kehityksen seurauksena;

21. päättelee, että seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä edellä mainittujen kysymysten 
ratkaisemiseksi:

a) koko ala poistetaan kokonaisuutena perustamissopimuksen soveltamisalasta,
b) ei tehdä mitään ja annetaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen muokata Euroopan 

ammattilaisjalkapalloilun tulevaisuus haitallisilla tuomioilla,
c) parlamentti ja komissio yhdessä laativat asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa 

suuntaviivat, puitekehyksen tai toimintasuunnitelman, jotta alalle saadaan luoduksi
toivottava ja välttämätön oikeusvarmuus;

22. ei tue ensimmäistä menettelysuositusta, koska ammattilaisjalkapalloilun kasvava 
taloudellinen merkitys ja alan erityispiirteet eivät oikeuta poikkeusta;

23. toivoo, että uudet oikeusriidat vältetään sekä estetään Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta
päättämästä Euroopan ammattilaisjalkapalloilun tulevaisuudesta; kehottaa UEFA:a ja 
FIFA:a muuttamaan toimintatapojaan ja saattamaan sääntönsä yhdenmukaisiksi yhteisön
kilpailulainsäädännön perusperiaatteiden kanssa; 

24. suosittaa kolmatta vaihtoehtoa; toivoo tässä yhteydessä, että Euroopan komissio toimisi 
aktiivisemmin; korostaa, että tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi 
jalkapalloseuroille Euroopan tasolla on äärimmäisen tärkeää, että komissio tekee 
näkemyksensä asiasta selväksi ja luo samalla myös oikeusvarmuuden kaikille osapuolille;

25. pyytää komissiota laatimaan vihreän kirjan, jossa esitetään mahdolliset ratkaisut ja 
toimintasuunnat ammattilaisjalkapalloilun oikeudellisissa ja taloudellisissa puitteissa 
esiintyviin ratkaisemattomiin ongelmiin.


