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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel az Európai Közösségek Bírósága több ítéletet hozott például a Bosman (C-415/93), 
a Walrave (C-36/74), a Deliège (C-51/96, C-191/97), a Lehtonen (C-176/96) és sok más 
ügyben,

B. mivel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2005 szeptemberében megbízást adott 
egy, „A professzionális sport a belső piacon” című tanulmány elkészítésére,

C. mivel a jelen állásfoglalás nem foglalkozik a professzionális labdarúgás nem gazdasági 
vonatkozásaival,

D. mivel a professzionális labdarúgás alatt a jelen állásfoglalás minden esetben gazdasági 
tevékenységet ért,

E. mivel a professzionális labdarúgást évtizedeken keresztül egyre fokozódó 
nemzetköziesedés jellemezte, és egyszerre több különböző nemzetközi szabályozás és 
jogrendszer hatása alatt állt,

F. mivel a professzionális labdarúgás amellett, hogy társadalmi-kulturális jelenség, jelentős 
forgalmat bonyolító komoly üzletet is jelent, és több klubcsapat a tőzsdén is szerepel1,

G. mivel a sportág a professzionális labdarúgás 1950-es évekbeli megjelenését követően 
fejlődésen ment keresztül, és az olyan irányító testületek, mint az UEFA vagy a FIFA 
előírásai és szabályai nem követték megfelelően a piaci körülmények változásának ütemét 
és irányát, eltérően a professzionális sport más ágai, például a tenisz vagy a kerékpározás 
szabályozásának fejlődésétől,

H. mivel a professzionális labdarúgás más iparágaktól eltérő piaci feltételek között működik, 
hiszen egy egyenrangú ellenfelek közötti mérkőzés sokkal érdekesebb, mint egy eltérő 
adottságokkal rendelkezők közötti erőpróba,

I. mivel a fogyasztók jogában és lehetőségében áll a legérdekesebb mérkőzéseket választani, 
és az ágazat jelenlegi szerkezete nem teljesíti ezt a követelményt,

J. mivel az Európai Bíróság esetjoga megerősíti, hogy a professzionális labdarúgóklubok 
gazdasági társaságnak számítanak, és ezért a gazdasági tevékenységként űzött 
professzionális labdarúgásra a közösségi jog vonatkozik, 

K mivel az EK-Szerződés nem tesz kivételt a professzionális labdarúgás javára, a sportágat 
szabályozó előírásokkal kapcsolatban teljes mértékben alkalmazni kell az EK jogi kereteit,

L. mivel a fentiek és más gyakorlati ügyek alapján egyértelművé vált, hogy a professzionális 
labdarúgásra többfajta, többszintű és több forrásból származó, gyakran egymásnak 
ellentmondó és ellentétes jogi szabályozás hat,

M. mivel egyes jogi konfliktusok közvetlenül kapcsolódnak ahhoz a tényhez, hogy a 

  
1 A Deloitte 2006-os „Football Money League, changing of the guard” című tanulmánya szerint a 20 legjobb 
európai professzionális futballcsapat összesített pénzforgalma meghaladta a 3 milliárd eurót.
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professzionális labdarúgás estében nem létezik belső piac; a személyek szabad 
mozgásának köszönhetően (Bosman-ügy) a játékosok szabadon nyújthatnak 
szolgáltatásokat más tagállamokban, ugyanakkor ez a kluboknak nem áll jogában,

N. mivel a belső piac és a tisztességes verseny alapelvei nem állnak összhangban a 
professzionális labdarúgás fejleményeivel, ami jogbizonytalansághoz vezet; ami hosszú 
távon káros lehet a professzionális labdarúgás életképességére Európában,

1. elismeri, hogy a professzionális labdarúgás amellett, hogy társadalmi-kulturális jelenség, 
jelentős forgalmat bonyolító komoly üzletet is jelent; elismeri, hogy a professzionális 
labdarúgás más iparágaktól eltérő gazdasági feltételek mellett működik, hiszen a 
versenytársak (egyesületek) alapvető érdeke, hogy ellenfelei erősek legyenek és 
fennmaradjanak; 

2. megállapítja, hogy a professzionális labdarúgás az EK-Szerződés 2. cikke értelében 
gazdasági szolgáltatási tevékenység, ezért a belső piac részét képezi; úgy véli, hogy ebből 
következőleg az európai professzionális labdarúgásra minden tekintetben a belső piac 
szabályai vonatkoznak; úgy véli, hogy a professzionális labdarúgó egyesületek 
vállalkozások (társaságok), amelyek ugyanabban a struktúrában működnek, mint a 
„szabályos” multinacionális vagy kis- és középvállalkozások; 

3. elismeri, hogy a professzionális labdarúgásnak több, eltérő forrásból származó előírásnak 
és szabálynak kell megfelelnie, és hogy ez félreértéseket okoz egy amúgy is homályos 
területen; megállapítja, hogy az EU szabályozása alkalmazandó a professzionális 
labdarúgás esetében, azonban hazai szinten a tagállamok nemzeti szabályozását kell 
alkalmazni; megjegyzi, hogy a szabályok egy harmadik rétegének alkalmazását az UEFA 
és a FIFA, a professzionális labdarúgás európai, illetve nemzetközi irányító testülete 
követi nyomon és ellenőrzi;

4. megjegyzi, hogy az irányító testületek professzionális labdarúgásra vonatkozó előírásai 
vagy függetlenek az EK-Szerződéstől, vagy hatálya alá tartoznak; ez utóbbi esetben 
lehetnek indokolhatók vagy az EK-Szerződés által tiltottak;

5. megjegyzi, hogy a professzionális labdarúgásnak nem származott előnye ebből a nem 
egyértelmű jogi helyzetből; álláspontja szerint jogbizonytalanság uralkodik az európai 
professzionális labdarúgásban, ami megakadályozza az egyesületeket abban, hogy a 
lehető legjobban kihasználják a belső piacon rendelkezésre álló erőforrásokat; úgy véli, 
hogy számos konfliktusok forrásául szolgáló és az ágazatban az üzleti lehetőségeket 
korlátozó kérdés kapcsolatos a fent említett jogi bizonytalanságokkal; 

6. úgy véli, hogy a jogbiztonság megteremtését megelőzően pontosítani kell a 
professzionális labdarúgás jelenlegi szabályozórendszerét;

7. megjegyzi, hogy a professzionális labdarúgás jelenlegi jogi környezetét jelentős részben 
az esetjog alakította ki; hangsúlyozza azonban, hogy számos további olyan, az UEFA és a 
FIFA professzionális labdarúgásra vonatkozó szabályait érintő rendezetlen téma van, 
amely közösségi szinten figyelmet érdemel;

8. kiemeli, hogy az európai sportmodell jelenlegi piramisstruktúráján belül minden 
sportágnak csak egyetlen nemzeti szövetsége lehet; úgy véli, hogy ez az „egy sport egy 
szövetség” alapelv egyszerűen kezelhetővé teszi a rendszert, azonban adottságaiból 
eredően egy olyan erős önfenntartó képességekkel rendelkező monopolstruktúrát alkot, 
amely rendkívül megnehezíti új szövetségek piacralépését; 
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9. úgy véli, hogy az európai professzionális labdarúgás jelenlegi piramisstruktúrája 
ellentétes a belső piac alapelveivel, hiszen a területi állampolgárság elvére alapul; felhívja 
a figyelmet arra a tényre, hogy a szakadár szövetségeket tiltja az UEFA és a FIFA, és az 
ilyen szövetségek játékosai nem játszhatnak többet nemzeti válogatottjukban; emlékeztet, 
hogy az EU versenyszabályozása és belső piaci szabályai szerint az egyesületek szabadon 
létrehozhatnak határokon átnyúló szövetségeket, amennyiben azt jónak látják;

10. úgy véli, hogy az áttelepülés megakadályozása vagy tiltása ellentétes az EK-Szerződés 43. 
cikkében szereplő letelepedés szabadságával;

11. elismeri a védjegyek fontosságát a sportiparban, amennyiben azokat nem a javak szabad 
áramlásának korlátozására használják fel;

12. megjegyzi, hogy a szolgáltatási irányelv minden olyan szolgáltatásra alkalmazandó, 
amely gazdasági tevékenységnek minősülhet; az Európai Bíróság joggyakorlata 
egyértelművé tette, hogy a professzionális sport gazdasági tevékenység, és hogy a 
közösségi jog és szabályozás teljes mértékben alkalmazható a professzionális sport 
esetében, amennyiben nem olyan, a sportra jellemző tényezőkről van szó, mint például a 
nemzeti válogatottak kiválasztási szabályai; 

13. megjegyzi, hogy a professzionális sport területén szolgáltatást nyújtó személyek köre 
nem korlátozódik azokra, akik munkavállalási szerződést kötöttek a szervezettel 
(egyesülettel), és ezért lehetővé válik számukra, hogy az egész EU-ban szabadon 
szolgáltassanak;

14. hangsúlyozza a más tagállamban szerzett szakmai képesítések kölcsönös elismerésének 
szerepét a munkavállalók szabad mozgásában és a szabad szolgáltatásnyújtásban az EU 
területén, amint azt az EK-Szerződés rögzíti;

15. úgy véli, hogy az európai engedélyek és diplomák bevezetése jelentős előrelépést 
jelentene a professzionális sportban nyújtott szolgáltatások területén;

16. megjegyzi, hogy gyakran jelentős eltérés tapasztalható a jelentősebb labdarúgó 
események jegyeinek kereslete és kínálata között, ami a szponzoroknak jó, azonban a 
fogyasztóknak rossz; hangsúlyozza, hogy a jegyek elosztása során figyelembe kell venni 
a fogyasztók érdekeit, és hogy minden szinten biztosítani kell a jegyek 
megkülönböztetésmentes és tisztességes árusítását;

17. megjegyzi, hogy a sportfogadásra szintén a belső piac alapelveit és az EB esetjogát kell 
alkalmazni, amelyek javíthatják a szolgáltatás minőségét és a versenyhelyzetet; 
hangsúlyozza, hogy a labdarúgó-mérkőzések manipulálási lehetőségeinek minimalizálása 
és az átláthatóság biztosítása érdekében megfelelő szabványokat kell alkalmazni a 
sportfogadás területén;

18. felhívja az UEFÁ-t és a FIFÁ-t, hogy alaposan vizsgálják meg előírásaikat és 
szabályaikat az átláthatóság, a demokratikus elfogadottság, a szükségesség és az elérni 
kívánt jogos célkitűzésekkel való arányosság tekintetében;

19. megismétli aggodalmát a felvázolt helyzet kapcsán, amely a professzionális labdarúgó 
ágazat irányítási struktúrája és az EU szabályozási környezete közötti feszültség 
következményeként alakult ki;

20. sajnálattal veszi tudomásul, hogy e helyzetből adódóan a professzionális labdarúgás 
összekapcsoló szerepe a társadalom és kultúra területén állandó nyomás alatt áll;
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21. arra a következtetésre jut, hogy fenti problémák megoldására a következő lehetőségek 
állnak rendelkezésre:

a) az ágazat en bloc kivétele az EK-Szerződés hatálya alól;
b) tétlenség; ez esetben az Európai Bíróság elmarasztaló ítéletei mentén fog alakulni az 

európai professzionális labdarúgás helyzete;
c) az Európai Parlament és az Európai Bizottság az érintettekkel együttműködve 

iránymutatásokat, kereteket vagy cselekvési tervet fogalmaz meg a kívánatos és 
nélkülözhetetlen jogbiztonság megteremtése érdekében az ágazatban;

22. nem támogatja az első lehetőséget, hiszen a professzionális labdarúgás gazdasági súlya 
egyre nő, és az iparág különleges jellemzői nem indokolják a kivételezést;

23. hangsúlyozza, hogy el akarja kerülni a további vitákat, és azt, hogy az Európai Bíróság 
határozza meg a professzionális labdarúgás jövőjét Európában; sürgeti ezért az UEFÁ-t 
és a FIFÁ-t, hogy valamiképpen változtassák meg politikájukat, és hogy alapszabályaikat, 
előírásaikat és szabályaikat hozzák összhangba az EU versenyjogi alapelveivel;

24. a harmadik lehetőséget javasolja; reméli, hogy az Európai Bizottság aktívabb szerepet fog 
vállalni az ügyben; hangsúlyozza, hogy annak biztosítása szempontjából, hogy a 
labdarúgó egyesületek európai szinten egyenlő esélyekkel induljanak, rendkívül fontos 
lenne, hogy a Bizottság egyértelműen állást foglaljon a témában, hiszen ezzel 
jogbiztonságot teremtene minden érdekelt fél számára;

25. felhívja ezért a Bizottságot, hogy állítson össze zöld könyvet, amelyben felvázolja a 
lehetséges megoldásokat és szabályozási irányokat a professzionális labdarúgás jogi és 
gazdasági környezetének megoldatlan problémáival kapcsolatban.


