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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (ETT) yra paskelbęs daugybę sprendimų 
daugelyje bylų, pvz.: Bosmano (C-415/93), Walrave (C-36/74), Deliège (C-51/96, C-
191/97), Lehtoneno (C-176/96) ir kitose,

B. kadangi Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 2005 m. rugsėjo mėn. užsakė atlikti 
tyrimą „Profesionalų sportas vidaus rinkoje“,

C. kadangi ši rezoliucija nepažeidžia neekonominių profesionalų futbolo aspektų, 
D. kadangi šioje rezoliucijoje profesionalų futbolas visada suprantamas kaip ekonominė 

veikla,
E. kadangi daugelį dešimtmečių profesionalų futbolui apibūdinti buvo vis plačiau taikomas

tarptautinis matmuo, o poveikį jam darė įvairios tarptautinės norminės ir teisinės
nuostatos,

F. kadangi profesionalų futbolas yra ne tik socialinis ir kultūros reiškinys, bet ir stambus 
verslas, iš kurio galima gauti didžiules pajamas, o vertybinių popierių biržų sąrašuose 
rasime kelių klubų pavadinimus1,

G. kadangi 6-ajame dešimtmetyje atsiradus profesionalų futbolui sportas plėtojosi toliau, o 
vadovaujančių organizacijų, pvz., UEFA ir FIFA, taisyklės ir nuostatai nebuvo taip greitai 
ir ta pačia kryptimi derinami prie besikeičiančių rinkos sąlygų kaip kitose profesionalų
sporto šakose, pvz., teniso ir dviračių sporto, 

H. kadangi profesionalų futbolas veikia kitomis rinkos sąlygomis nei kitos sporto rūšys, 
kadangi dviejų lygiaverčių varžovų rungtynės yra gerokai įdomesnės nei nelygiaverčių 
varžovų rungtynės,

I. kadangi vartotojai turi turėti teisę ir galimybę pamatyti pačias įdomiausias rungtynes, o 
dabartinė šio sektoriaus struktūra neatitinka šios sąlygos,

J. kadangi ETT praktika patvirtina, kad profesionalų futbolo klubai yra ekonominiai 
subjektai, todėl profesionalų futbolą turi reglamentuoti Europos Bendrijos teisė visais 
ekonominės veiklos vykdymo atvejais, 

K. kadangi Sutartyje nenumatoma išimčių profesionalų futbolui ir todėl sportą 
reglamentuojančioms taisyklėms gali būti taikoma visa Europos Bendrijos teisinė sistema,

L. kadangi pirmiau minėtas atvejis ir kiti praktiniai pavyzdžiai rodo, kad profesionalų
futbolui įtaką daro įvairių rūšių, įvairių lygių ir įvairių šaltinių teisės aktai, kurie dažnai 
yra prieštaringi ir nesuderinami,

M. kadangi tam tikri teisiniai konfliktai tiesiogiai susiję su tuo, kad nėra profesionalų futbolo 
vidaus rinkos; žaidėjai pasinaudodami judėjimo laisve (žr. Bosmano bylą) gali laisvai 

  
1 Pagal 2006 m. Deloitte atliktą tyrimą Football Money League, changing of the guard 20 geriausių Europos 
profesionalų futbolo klubų bendra pajamų suma viršijo 3 mlrd. eurų.
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teikti paslaugas kitose valstybėse narėse, tačiau klubai, atvirkščiai, negali laisvai teikti 
paslaugų,

N. kadangi vidaus rinkos ir sąžiningos konkurencijos principai dažnai nesiderina su tuo, kas 
vyksta profesionalų futbolo sektoriuje, o tai skatina teisinį neapibrėžtumą; toks 
neapibrėžtumas gali pakenkti Europos profesionalų futbolo ateičiai:

1. Pripažįsta, kad profesionalų futbolas yra ne tik socialinis ir kultūros reiškinys, bet ir 
stambus verslas, iš kurio galima gauti didžiules pajamas; pripažįsta, kad profesionalų
futbolas vykdo veiklą rinkos sąlygomis, kurios skiriasi nuo įprastų pramonės šakų sąlygų, 
nes konkurentai, t. y. klubai, suinteresuoti savo varžovų jėga ir išlikimu.

2. Teigia, kad profesionalų futbolas – tai ekonominė veikla Sutarties 2 straipsnio prasme, 
todėl jis patenką į vidaus rinkos sritį; mano, kad dėl to Europos profesionalų futbolo 
sektoriui visiškai taikytini vidaus rinkos įstatymai; mano, kad profesionalų futbolo klubai 
– tai įmonės arba bendrovės, veikiančios kaip ir paprastos tarptautinio verslo įmonės arba 
mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

3. Pripažįsta, kad profesionalų futbolas turi atitikti kelių šaltinių taisykles ir reglamentus, o 
tai sukelia jau ir taip neaiškios srities dviprasmiškumą; teigia, kad profesionalų futbolui 
taikytini EB įstatymai, tačiau viduje profesionalų futbolui taip pat reikia taikyti valstybių 
narių nacionalinius įstatymas; pažymi, kad reglamento trečiojo lygmens taikymą stebi ir 
kontroliuoja UEFA ir FIFA – vadovaujančios profesionalų futbolo organizacijos 
atitinkamai Europos ir pasaulio lygmeniu.

4. Pažymi, kad šių vadovaujančių profesionalų futbolo organizacijų taikomos taisyklės gali 
patekti arba nepatekti į Sutarties taikymo sritį ir remiantis Sutartimi jos gali būti 
pateisintos arba uždraustos.

5. Pažymi, kad profesionalų futbolas neturėjo naudos iš tokios neaiškios teisinės sistemos; 
laikosi nuomonės, kad Europos profesionalų futbolo sektoriuje esti teisinis 
neapibrėžtumas, o tai neleidžia klubams visiškai išnaudoti vidaus rinkoje esančių išteklių; 
mano, kad daugelis klausimų, kurie yra šiame sektoriuje kylančių konfliktų ir menkų 
verslo galimybių priežastis, susiję su pirmiau minėtu teisiniu dviprasmiškumu.

6. Mano, kad, norint skatinti ir sukurti teisinį stabilumą, reikia išnagrinėti dabartinę 
profesionalų futbolo teisinę sistemą.

7. Pažymi, kad teismų praktika daugiausia sukūrė profesionalų futbolo teisinę aplinką; 
tačiau pabrėžia, kad yra daugybė klausimų, kurie toliau spręstini Bendrijos lygmeniu ir 
kurie susiję su UEFA ir FIFA profesionalų futbolo reguliavimu.

8. Pažymi, kad pagal dabartinę Europos sporto modelio struktūrą kiekvienai sporto šakai 
leidžiama turėti tik vieną nacionalinę federaciją; mano, kad toks vienos federacijos vienai 
sporto šakai principas sudaro sąlygas lengvai valdyti sistemą, tačiau savo prigimtimi tai –
monopolinė struktūra, kuri yra labai savarankiška ir itin apsunkina naujų lygų patekimą į 
rinką.

9. Mano, kad Europos profesionalų futbolo modelio struktūra taip pat prieštarauja vidaus 
rinkos principams, nes jos pagrindą sudaro pilietybės principas; atkreipia dėmesį į tai, kad 
UEFA ir FIFA yra uždraudusios atsiskyrusias lygas ir kad tokių lygų žaidėjams daugiau 
nebeleidžiama žaisti savo šalies komandoje; tačiau primena, kad pagal EB konkurencijos 
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ir vidaus rinkos taisykles klubai, jei, jų manymu, to reikia, gali patys laisvai sudaryti
tarpvalstybines lygas.

10. Mano, kad trukdymas arba draudimas persikelti kitur prieštarauja įsisteigimo laisvei, kaip 
tai nustatyta Sutarties 43 straipsnyje.

11. Pripažįsta prekės ženklų svarbą sporto pramonėje, išskyrus atvejus, kai šie naudojami 
laisvam prekių judėjimui varžyti.

12. Pažymi, kad Paslaugų direktyva taikoma kiekvienos rūšies paslaugai, jei ją galima 
apibrėžti kaip ekonominę veiklą; ETT praktikoje aiškiai pasakyta, kad profesionalų
sportas – tai ekonominė veikla ir kad profesionalų sportui taikomi visi Bendrijos teisės 
aktai, išskyrus atvejus, kai sprendžiami specifiniai sporto klausimai, pvz., atrankos į 
nacionalines komandas kriterijai.

13. Pažymi, kad asmenų, teikiančių su profesionalų sportu susijusias paslaugas, sąvoka apima 
ne tik su organizacija (klubu) darbo sutartimi susietus asmenis, bet ir tuos, kurie gali 
laisvai teikti savo paslaugas visoje ES.

14. Pabrėžia profesinės kvalifikacijos įgijimo kitoje valstybėje narėje abipusio pripažinimo 
svarbą, kad būtų užtikrintas laisvas darbuotojų judėjimas ir laivė teikti paslaugas ES, kaip 
tai nustatyta Sutartyje.

15. Mano, kad Europos licencijų ir diplomų įvedimas paslaugų teikimo profesionalų sporto 
sektoriuje bus reikšmingas žingsnis į priekį.

16. Pažymi, kad bilietų į didžiuosius futbolo renginius pasiūla ir paklausa dažnai neatitinka, o 
tai yra naudinga rėmėjams, bet žalinga vartotojams; pabrėžia, kad platinant bilietus reikia 
visiškai atsižvelgti į vartotojų interesus ir būtina visais lygiais užtikrinti 
nediskriminuojamą ir sąžiningą bilietų pardavimą.

17. Pažymi, kad sporto lažybose taip pat turi būti vadovaujamasi vidaus rinkos principais ir 
atitinkama ETT praktika, nes tai tik pagerins paslaugų kokybę ir teikimo sąlygas bei 
konkurenciją; pabrėžia, kad sporto lažybų sektoriuje reikia taikyti tinkamus standartus, 
kad būtų galima kiek įmanoma labiau sumažinti manipuliavimą futbolo rungtynėmis ir 
užtikrinti skaidrumą.

18. Ragina UEFA ir FIFA kruopščiai persvarstyti savo taisykles ir nuostatus, siekiant 
nustatyti, ar jie buvo skaidriai bei demokratiškai suderinti ir tikrai reikalingi bei 
proporcingai suderinti, kad būtų galima pasiekti jų norimus įstatymuose numatytus 
tikslus.

19. Dar kartą pabrėžia susirūpinimą dėl pirmiau minėtų šiuo metu vykstančių procesų, kurie 
yra įtampos tarp profesionalų futbolo valdymo struktūros ir ES teisės aktų padarinys.

20. Apgailestauja, kad dėl šių procesų teisiškai privalomi profesionalų futbolo subjektai
socialinėje ir kultūros srityse patiria nuolatinę įtampą.

21. Daro išvadą, kad yra keli galimi susirūpinimą keliančių klausimų sprendimo būdai: 
a) pašalinti šį sektorių en bloc iš Sutarties taikymo srities;

b) nieko nedaryti ir leisti ETT kurti Europos profesionalų futbolo ateitį priimant 
nepalankius sprendimus;
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c) Parlamentui ir Komisijai, bendradarbiaujant su atitinkamais suinteresuotais 
subjektais, parengti gaires, programą arba veiksmų planą, siekiant sukurti šiame 
sektoriuje pageidaujamą reikalingą teisinį apibrėžtumą.

22. Nepritaria pirmajai politinei rekomendacijai, nes didėjantis profesionalų futbolo 
ekonominis svoris ir jo specifiniai bruožai nesuteikia išimčių.

23. Pageidauja vengti tolesnio bylinėjimosi ir užkirsti kelią tokiai praktikai, kai Europos 
profesionalų futbolo ateitį sprendžia ETT; todėl primygtinai ragina UEFA ir FIFA keisti 
savo politiką ir suderinti savo statutus, taisykles bei nuostatus su pagrindiniais EB 
konkurencijos įstatymo principais.

24. Rekomenduoja trečią būdą politikos srityje; šiuo atžvilgiu reiškia pageidavimą, kad 
Komisija imtųsi aktyvesnio vaidmens; pabrėžia, kad, norint futbolo klubams Europos 
lygiu užtikrinti vienodas sąlygas, itin svarbu, jog Komisija aiškiai išdėstytų savo požiūrį 
šiuo klausimu ir taip visoms su tuo susijusioms šalims užtikrintų teisinį apibrėžtumą.

25. Todėl ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Žaliosios knygos, kurioje būtų pateikti 
galimi sprendimai ir politikos gairės, kad būtų sprendžiami dar neišspręsti teisiniai ir 
ekonominiai profesionalų futbolo klausimai.


