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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa ir spriedusi vairākkārt — Bosman (C-415/93), Walrave (C-
36/74), Deliège (C-51/96, C-191/97), Lehtonen (C-176/96) un daudzās citās lietās;

B. tā kā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 2005. gada septembrī pasūtīja 
pētījumu “Profesionālais sports iekšējā tirgū”;

C. tā kā šī rezolūcija neierobežo ar tautsaimniecību nesaistītus profesionālā futbola aspektus;

D. tā kā šajā rezolūcijā ar profesionālo futbolu jāsaprot saimnieciskas darbības veikšana;
E. tā kā daudzus gadu desmitus profesionālajam futbolam aizvien raksturīgāki ir starptautiski 

mērogi un to ietekmē dažādi starptautiski normatīvie un tiesiskie režīmi;
F. tā kā profesionālais futbols ir ne tikai kultūrsociāla parādība, bet arī ievērojama 

uzņēmējdarbība, kurā iespējams gūt lielu peļņu, ko pierāda vairāku futbola klubu 
iekļaušana biržu sarakstos1;

G. tā kā pēc profesionālā futbola izveidošanās pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados šis 
sporta veids ir attīstījies, bet futbola vadošo organizāciju, piemēram, UEFA un FIFA 
darbības noteikumi nav adekvāti pielāgoti mainīgo tirgus apstākļu tempam un virzienam 
atšķirībā no reglamentējošo aktu attīstības citos profesionālā sporta veidos, piemēram, 
tenisā un riteņbraukšanā; 

H. tā kā uz profesionālo futbolu neattiecas tie paši tirgus nosacījumi, kas regulē citus sporta 
veidus, jo spēle starp līdzvērtīgiem pretiniekiem ir daudz interesantāka nekā starp 
nevienlīdzīgiem;

I. tā kā patērētājiem jādod tiesības un izvēle redzēt interesantākās spēles, un nozares 
pašreizējā struktūra neatbilst šim priekšnosacījumam;

J. tā kā Eiropas Kopienu Tiesas tiesu prakse apstiprina, ka profesionālie futbola klubi ir 
saimnieciskas vienības, un tādējādi, ja profesionālais futbols atbilst saimnieciskai 
darbībai, uz to attiecas Kopienas tiesību akti; 

K. tā kā Līgums neparedz izņēmumus profesionālajam futbolam, un tādējādi uz nozares 
reglamentējošajiem noteikumiem var pilnībā attiecināt EK tiesisko regulējumu;

L. tā kā no iepriekšminētajiem un citiem gadījumiem kļūst skaidrs, ka uz profesionālo 
futbolu attiecas dažāda līmeņa dažādi tiesību akti no dažādiem avotiem, kas bieži vien ir 
pretrunīgi;

M. tā kā daži juridiska rakstura konflikti ir tieši saistīti ar to, ka profesionālajā futbolā nav 
iekšējā tirgus; spēlētāji saskaņā ar pārvietošanās brīvības principu (Bosman lieta) var brīvi 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, bet klubi turpretī nevar brīvi sniegt pakalpojumus;

N. tā kā iekšējā tirgus un godīgas konkurences principi bieži neatbilst profesionālajā futbolā 
notiekošajam, kā rezultātā izveidojas juridiska nenoteiktība; šāda nenoteiktība var negatīvi 

  
1 Saskaņā ar 2006. gada Deloitte pētījumu Football Money League, changing of the guard divdesmit dārgāko 
Eiropas profesionālo futbola klubu kopējie ienākumi pārsniedza 3 miljardu eiro robežu.
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ietekmēt Eiropas profesionālā futbola dzīvotspēju ilgākā laika posmā;
1. atzīst, ka profesionālais futbols ir ne tikai vispārēja sociāla un kultūras parādība, bet arī 

ievērojama uzņēmējdarbība, kurā iespējams gūt lielu peļņu; atzīst, ka profesionālā futbola 
darbību ietekmē arī atšķirīgi tirgus nosacījumi no tiem, kas attiecas uz parastām 
rūpniecības nozarēm, jo klubi ir ieinteresēti, lai to konkurenti būtu spēcīgi un 
dzīvotspējīgi;

2. konstatē, ka profesionālais futbols ir saimnieciska darbība Līguma 2. panta nozīmē un kā 
tāds ir iekšējā tirgus sastāvdaļa; uzskata, ka tādēļ iekšējā tirgus tiesību akti ir pilnībā 
piemērojami Eiropas profesionālā futbola nozarei; uzskata, ka profesionālie futbola klubi 
ir uzņēmumi vai sabiedrības, kas darbojas tajās pašās struktūrās kā parastie starptautiskie 
uzņēmumi vai MVU; 

3. atzīst, ka profesionālajā futbolā jāievēro noteikumi no dažādiem avotiem un ka tas rada 
papildu neskaidrību jau tā nepietiekami skaidrajā jomā; konstatē, ka profesionālajā 
futbolā piemērojami EK tiesību akti, bet valsts līmenī jāpiemēro arī dalībvalstu tiesību 
akti; atzīmē, ka trešā līmeņa noteikumu piemērošanu uzrauga un kontrolē UEFA un 
FIFA, attiecīgi Eiropas un pasaules profesionālā futbola vadošās organizācijas;

4. atzīmē, ka profesionālā futbola vadošo organizāciju piemērotie noteikumi var atrasties 
ārpus Līguma darbības jomas vai Līguma darbības jomā, kā arī tiem var būt pamatojums 
Līgumā vai tie var būt pretrunā Līgumam;

5. atzīmē, ka profesionālais futbols nav guvis labumu no šī neskaidrā tiesiskā regulējuma; 
uzskata, ka Eiropas profesionālajā futbolā pastāv juridiska nenoteiktība, kas traucē 
klubiem maksimāli izmantot iekšējā tirgū pieejamos resursus; uzskata, ka daudzi 
jautājumi, kas ir konfliktu un vāju uzņēmējdarbības iespēju pamatā šai nozarē, ir saistīti 
ar iepriekš minēto juridisko neskaidrību;

6. uzskata — lai varētu veicināt un radīt juridisku stabilitāti, profesionālā futbola jomā 
nepieciešams pašreizējā tiesiskā regulējuma skaidrojums;

7. atzīmē, ka profesionālā futbola tiesisko vidi lielā mērā ir veidojusi tiesu prakse; tomēr 
uzsver, ka ir vairāki nenokārtoti jautājumi, kas prasa turpmāku uzmanību Kopienas 
līmenī un kas attiecas uz UEFA un FIFA noteikumiem attiecībā uz profesionālo futbolu; 

8. norāda, ka Eiropas sporta modeļa pašreizējā piramīdas struktūra pieļauj tikai vienu 
nacionālo federāciju katrā sporta veidā; uzskata, ka princips „viena federācija katrā sporta 
veidā” sekmē ērtu sistēmas pārvaldību, bet savā būtībā tā ir pašpietiekama 
monopolistiska struktūra, tāpēc jaunām līgām ir ļoti grūti uzsākt darbību tirgū;

9. uzskata, ka Eiropas profesionālā futbola pašreizējā piramīdas struktūra ir arī pretrunā ar 
iekšējā tirgus principiem, jo tā pamatojas uz nacionālo principu; vērš uzmanību uz to, ka 
UEFA un FIFA aizliedz veidot „paralēlās līgas” un spēlētājiem no šādām līgām aizliedz 
turpmāk spēlēt valsts komandas sastāvā; tomēr atgādina, ka saskaņā ar EK konkurences 
un iekšējā tirgus noteikumiem klubiem ir atļauts pašiem veidot pārrobežu līgas, ja viņi 
uzskata to par nepieciešamu;

10. uzskata, ka uzņēmumu pārvietošanas kavēšana vai aizliegums ir pretrunā Līguma 
43. pantā paredzētajai dibinājumbrīvībai;

11. atzīst preču zīmju nozīmi sporta industrijā, ja vien tās netiek izmantotas brīvas preču 
aprites kavēšanai;
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12. atzīmē, ka pakalpojumu direktīvu piemēro visiem pakalpojumu veidiem, kurus var 
klasificēt kā saimniecisku darbību; Eiropas Kopienu Tiesas praksē ir skaidri noteikts, ka 
profesionālais sports ir saimnieciska darbība un ka Kopienas tiesību akti ir pilnībā 
piemērojami profesionālā sporta jomai, ja vien nav skarti specifiski sporta jautājumi, 
piemēram, atlases kritēriji valstu komandām; 

13. atzīmē, ka to personu loks, kuri sniedz pakalpojumus profesionālā sporta veidos, 
neaprobežojas tikai ar organizācijās (klubos) iesaistītajiem, slēdzot darba līgumus, bet 
ietver arī tos, kuri ir brīvi sniegt pakalpojumus visā ES teritorijā;

14. uzsver, ka ir svarīgi savstarpēji atzīt citā dalībvalstī iegūto profesionālo kvalifikāciju, lai 
pieļautu darbaspēka brīvu pārvietošanos un iespēju brīvi sniegt pakalpojumus Eiropas 
Savienībā, kā to nosaka Līgums;

15. uzskata, ka Eiropas licenču un sertifikātu ieviešana pakalpojumu sniegšanai profesionālā 
sporta jomā būtu ievērojams solis uz priekšu;

16. atzīmē, ka svarīgākajos futbola notikumos biļešu piedāvājums bieži neatbilst 
pieprasījumam, kas dod labumu sponsoriem, bet ir neizdevīgi patērētājiem; uzsver, ka 
biļešu sadalē pilnībā jāņem vērā patērētāju intereses un jāgarantē nediskriminējoša un 
godīga biļešu tirdzniecība visos līmeņos;

17. atzīmē, ka arī sporta rezultātu prognozēšanas derībām jāatbilst iekšējā tirgus principiem 
un attiecīgajai Eiropas Kopienas Tiesas praksei, kas tikai uzlabos pakalpojumu un 
konkurences noteikumus un kvalitāti; uzsver, ka pareizu standartu noteikšana sporta 
rezultātu prognozēšanas derībām ir vajadzīga, lai līdz minimumam mazinātu iespēju 
manipulēt ar futbola spēļu rezultātiem un saglabātu pārredzamību;

18. aicina UEFA un FIFA rūpīgi pārskatīt noteikumus, lai konstatētu, vai tie ir pārredzami un 
demokrātiski pieņemti, patiesi nepieciešami un samērīgi izvēlēto juridisko mērķu 
sasniegšanai;

19. vēlreiz izsaka bažas par pieminēto notikumu virzību, ko rada saspīlējums starp 
profesionālā futbola nozares vadošajām struktūrām un ES normatīvo vidi;

20. pauž nožēlu par to, ka saikne starp profesionālo futbolu un sociālo un kultūras jomu šo 
notikumu rezultātā ir pastāvīgi apdraudēta;

21. secina — lai apmierinātu iepriekš minētās intereses, ir šādas iespējas:

a) pilnībā izslēgt nozari no Līguma darbības jomas;
b) nedarīt neko un ļaut Eiropas profesionālā futbola nākotni veidot ar Eiropas Kopienu 

Tiesas spriedumiem;
c) Eiropas Parlamentam un Komisijai sadarbībā ar iesaistītajām pusēm izstrādāt 

vadlīnijas, pamatnostādnes vai rīcības plānu vēlamās un nepieciešamās tiesiskās 
noteiktības nodrošināšanai šajā jomā;

22. neatbalsta politikas veidošanas pirmo ieteikumu, jo profesionālā futbola pieaugošā 
ekonomiskā nozīme un šīs nozares specifiskie faktori negarantē atbrīvojumu;

23. pauž vēlmi izvairīties no turpmākas tiesāšanās, kā arī novērst to, ka Eiropas Kopienu 
Tiesa nosaka profesionālā futbola nākotni Eiropā; tāpēc prasa UEFA un FIFA mainīt 
politiku un nodrošināt statūtu un noteikumu atbilstību EK konkurences tiesību 
pamatprincipiem; 
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24. iesaka izvēlēties politikas veidošanas trešo ieteikumu; šajā sakarā izsaka vēlmi panākt 
aktīvāku Komisijas darbību; uzsver – lai garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
futbola klubiem Eiropas līmenī, ir sevišķi svarīgi, lai Komisija izskaidrotu savu viedokli 
šajā jautājumā, tādējādi arī radot juridisku noteiktību visām iesaistītajām pusēm;

25. tāpēc aicina Komisiju sagatavot zaļo grāmatu par profesionālā futbola tiesiskās un 
ekonomiskās sistēmas neatrisināto jautājumu iespējamiem risinājumiem un politikas 
virzieniem.
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