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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u 
l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. billi l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (ECJ) qatgħet numru ta' sentenzi fil-
kawżi Bosman (C-415/93), Walrave (C-36/74), Deliège (C-51/96, C-191/97), Lehtonen 
(C-176/96) u f'ħafna oħrajn,

B. billi l-Kumitat tagħha għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur ikkummissjona studju 
f'Settembru 2005 intitolat ' L-Isport Professjonali fis-Suq Intern',

C. billi din ir-riżoluzzjoni hija bla ħsara għall-aspetti mhux ekonomiċi tal-futbol 
professjonali,

D. billi f'din ir-riżoluzzjoni l-futbol professjonali għandu dejjem jinftiehem bħala l-eżerċitar 
ta' attività ekonomika,

E. billi għal għexieren ta' snin, il-futbol professjonali kien ikkaratterizzat dejjem aktar minn 
dimensjoni internazzjonali u kien affettwat bl-istess mod minn kundizzjonijiet regolatorji 
u leġiżlattivi internazzjonali differenti,

F. billi minbarra li huwa fenomenu soċjali u kulturali, il-futbol professjonali huwa wkoll 
negozju kbir li jista' jrendi dħul sinifikanti, u bosta klabbs huma kkwotati fil-Borża1,

G. billi l-isport evolva mindu beda l-futbol professjonali fil-bidu tal-ħamsinijiet, filwaqt li r-
regoli u r-regolamenti ta' korpi ta' tmexxija bħall-UEFA u l-FIFA ma tranġawx bl-istess 
ritmu u ma segwewx l-istess direzzjoni tal-bidliet tal-kundizzjonijiet tas-suq, b'kuntrast 
ma' żviluppi regolatorji f'fergħat oħra ta' sports professjonali bħat-tenis u ċ-ċikliżmu,

H. billi l-futbol professjonali ma jaħdimx skond l-istess kundizzjonijiet tas-suq bħal sports 
oħra peress li logħba bejn avversarji ta' l-istess livell hija ferm aktar interessanti minn 
logħba bejn avversarji li m'humiex ta' l-istess livell,

I. billi l-konsumaturi jmissu jkollhom id-dritt li jaraw l-iktar logħbiet interessanti u l-
istruttura kurrenti tas-settur ma tissodisfax dan il-prerekwiżit,

J. billi l-każistika ta' l-ECJ tikkonferma li l-klabbs tal-futbol professjonali huma entitajiet 
ekonomiċi u li għalhekk il-futbol professjonali huwa suġġett għal-liġi tal-Komunità 
kulmeta jkun ipprattikat bħala attività ekonomika, 

K. billi m'hemm l-ebda eżenzjoni stipulata fit-Trattat għall-futbol professjonali, u li għalhekk 
ir-regoli li jmexxu dan l-isport jistgħu jkunu suġġetti għall-applikazzjoni sħiħa tal-qafas 
legali tal-KE,

L. billi mill-kawżi msemmija hawn fuq u minn kawżi oħra ngħaraf li l-futbol professjonali 
huwa affettwat minn tipi differenti ta' leġiżlazzjoni f'livelli differenti u minn sorsi 
differenti, li bosta drabi huma kontradittorji u konfliġġenti,

M. billi xi kunflitti legali huma konnesi b'mod dirett man-nuqqas ta' suq intern għall-futbol 

  
1 Skond l-istudju ta' Deloitte ta' l-2006 intitolat Football Money League, changing of the guard, id-dħul totali ta' 
l-aqwa 20 klabb Ewropew tal-futbol professjonali kien ta' aktar minn 3 biljun euro.
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professjonali; il-plejers bis-saħħa tal-moviment ħieles (ara l-kawża Bosman), huma liberi 
li jipprovdu s-servizz tagħhom fi Stati Membri oħra, iżda l-klabbs, bil-kuntrarju ta' dan,
ma jistgħux jipprovdu s-servizzi tagħhom,

N. billi l-prinċipji tas-suq intern u tal-kompetizzjoni ġusta ħafna drabi m'humiex konsistenti 
ma' l-iżviluppi fil-futbol professjonali, u dan iwassal għal inċertezza legali li tista' tkun ta' 
ħsara għall-vijabilità fil-futur imbiegħed tal-futbol professjonali fl-Ewropa,

1. Jirrikonoxxi li minbarra li huwa fenomenu soċjali u kulturali, il-futbol professjonali huwa 
wkoll negozju kbir, li jista' jrendi dħul konsiderevoli; jirrikonoxxi li l-futbol professjonali 
jaħdem skond kundizzjonijiet tas-suq li huma differenti minn dawk ta' l-industriji 
standard, peress li l-kompetituri i.e. il-klabbs għandhom interess qawwi li r-rivali 
tagħhom ikunu b'saħħithom u ma jfallux;

2. Jiddikjara li l-futbol professjonali huwa attività ekonomika skond it-tifsira ta' l-Artikolu 2 
tat-Trattat u għalhekk huwa parti mis-suq intern; jemmen li, bħala riżultat ta' dan, il-
leġiżlazzjoni tas-suq intern hija applikabbli b'mod sħiħ għas-settur Ewropew tal-futbol 
professjonali; iqis li l-klabbs tal-futbol professjonali huma intrapriżi jew kumpaniji li 
jaħdmu fl-istess strutturi bħall-kumpaniji multinazzjonali ordinarji jew bħall-SMEs; 

3. Jirrikonoxxi li l-futbol professjonali għandu jkun konformi ma' regoli u regolamenti li 
joħorġu minn ħafna sorsi u li dan jikkawża ambigwità f'settur li diġà m'huwiex ċar ħafna; 
jiddikjara li l-leġiżlazzjoni tal-KE tappika għall-futbol professjonali, iżda wkoll li l-
leġiżlazzjoni nazzjonali ta' l-Istati Membri trid tapplika għall-futbol professjonali fil-livell 
domestiku; jinnota li l-applikazzjoni ta' livell ieħor (it-tielet wieħed) ta' regolamenti huwa 
mmonitorjat u kkontrollat mill-UEFA u l-FIFA, li huma l-korpi ta' tmexxija tal-futbol 
professjonali Ewropew u dinji rispettivament;

4. Jinnota li r-regoli ta' dawn il-korpi ta' tmexxija li japplikaw għall-futbol professjonali 
jistgħu jkunu jew ma jkunux parti mill-qasam ta' applikazzjoni tat-Trattat, u jistgħu jkunu 
ġġustifikati skond it-Trattat jew mhux permessi mit-Trattat;

5. Jinnota li l-futbol professjonali ma bbenefikax minn dan il-qafas legali li m'huwiex ċar; 
huwa tal-fehma li teżisti inċertezza legali fis-settur Ewropew tal-futbol professjonali li ma 
tippermettix li l-klabbs jużaw ir-riżorsi disponibbli fis-suq intern bl-aħjar mod possibbli; 
iqis li ħafna kwistjonijiet, peress li huma s-sors ta' konflitt u ta' ftit opportunitajiet għan-
negozju fis-settur, huma konnessi ma' l-ambigwità legali msemmija hawn fuq;

6. Jemmen li qabel ma tkun tista' tiġi promossa u maħluqa l-istabilità legali, hemm bżonn ta' 
kjarifikazzjoni tal-qafas legali kurrenti tal-futbol professjonali;

7. Jinnota li l-każistika kellha influwenza kbira fuq l-ambjent legali li fih jaħdem il-futbol 
professjonali; madankollu, jisħaq li għad fadal ħafna suġġetti li jeħtieġu li jingħataw aktar 
attenzjoni fil-livell tal-Komunità u li huma konnessi mal-mod kif il-UEFA u l-FIFA 
jirregolaw il-futbol professjonali;

8. Jirrimarka li fl-istruttura piramidali eżistenti tal-Mudell Ewropew ta' l-Isport, hija 
permessa federazzjoni nazzjonali waħda biss għal kull sport; iqis li permezz ta' dan il-
prinċipju ta' federazzjoni waħda għal kull sport, is-sistema hija mmaniġġjata faċilment, 
iżda hija sistema monopolistika min-natura tagħha li kapaċi tkampa mingħajr għajnuna, u 
li minħabba fiha huwa diffiċli ħafna li ligs oħra jidħlu fis-suq; 
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9. Jemmen li l-istruttura piramidali tal-futbol professjonali fl-Ewropa hija kontra l-prinċipji 
tas-suq intern peress li hija bbażata fuq il-prinċipju tan-nazzjonalità; jiġbed l-attenzjoni 
għall-fatt li l-UEFA u l-FIFA ma jippermettux li jinbdew ligs għal rashom u li l-plejers 
f'ligs bħal dawn ma jitħallewx jilagħbu aktar għat-tim nazzjonali tagħhom; madankollu 
jfakkar li skond regoli tal-KE dwar il-kompetizzjoni u s-suq intern il-klabbs għandhom il-
libertà li jibdew ligs transkonfinali huma stess jekk jaħsbu li dan ikun xieraq;

10. Jemmen li l-prevenzjoni jew il-projbizzjoni tar-rilokazzjoni tikser il-libertà ta' l-
istabbiliment kif stipulat fl-Artikolu 43 tat-Trattat;

11. Jirrikonoxxi l-importanza tat-trejdmarks fl-industrija ta' l-isports ħlief meta jintużaw biex 
jostakolaw il-moviment ħieles ta' prodotti;

12. Jinnota li d-Direttiva dwar is-Servizzi tapplika għal kull tip ta' servizz li jista' jkun definit 
bħala attività ekonomika; il-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja turi biċ-ċar li l-
isport professjonali huwa attività ekonomika u li l-leġiżlazzjoni tal-Komunità tista' tkun 
applikata b'mod sħiħ għall-isports professjonali, ħlief meta hemm kwistjonijiet speċifiċi 
għall-isport fin-nofs, pereżempju l-kriterji ta' selezzjoni għat-timijiet nazzjonali; 

13. Jinnota li l-kunċett ta' persuni li jipprovdu servizz fl-isports professjonali ma jinkludix 
biss 'il dawk marbuta ma' l-organizzazzjoni (klabb) permezz ta' kuntratt ta' xogħol iżda 
jinkludi wkoll lil dawk li huma liberi li jipprovdu s-servizzi tagħhom fl-UE kollha;

14. Jenfasizza l-importanza tar-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki professjonali li ngħataw 
fi Stat Membru ieħor biex jippermettu l-moviment ħieles ta' ħaddiema u l-libertà li 
jipprovdu servizzi fl-UE kif imniżżel fit-Trattat;

15. Jemmen li l-introduzzjoni ta' liċenzji u diplomi Ewropej fil-qasam tal-provediment ta' 
servizzi fl-isports professjonali tkun pass 'il quddiem konsiderevoli;

16. Jinnota li ħafna drabi hemm żbilanċ bejn kemm hemm biljetti disponibbli u d-domanda 
għalihom għal logħbiet tal-futbol ewlenin u dan huwa ta' benefiċċju għall-isponsers iżda 
ta' ħsara għall-konsumaturi; jisħaq li l-interessi tal-konsumaturi għandhom jitqiesu bis-
sħiħ meta jitqassmu l-biljetti u li għandu jkun garantit bejgħ ta' biljetti fil-livelli kollha 
b'mod ġust u li mhux diskriminatorju;

17. Jinnota li anki l-imħatri fuq l-isports għandhom ikunu rregolati mill-prinċipji tas-suq 
intern u mill-każistika relevanti tal-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri għaliex b'hekk jitjiebu t-
termini u l-kwalità tas-servizz u l-kompetizzjoni; jenfasizza li l-applikazzjoni ta' 
standards xierqa fl-imħatri fuq l-isports hija meħtieġa sabiex titnaqqas il-possibiltà ta' 
tbagħbis ta' logħbiet tal-futbol u sabiex titħares it-trasparenza;

18. Jistieden lill-UEFA u lill-FIFA biex jiflu r-regoli u r-regolamenti tagħhom bir-reqqa biex 
jaraw kinux miftiehma b'mod trasparenti u demokratiku u jekk humiex verament 
neċessarji u proporzjonati sabiex jintlaħqu l-obbjettivi leġittimi li jimmiraw għalihom;

19. Itenni t-tħassib tiegħu dwar l-iżviluppi msemmija hawn fuq li qed iseħħu bħalissa bħala 
konsegwenza tat-tensjoni bejn l-istruttura ta' tmexxija tal-futbol professjonali u l-ambjent 
regolatorju ta' l-UE;

20. Jiddispjaċih li l-elementi li jorbtu tal-futbol professjonali fl-oqsma soċjali u kulturali 
huma taħt pressjoni kontinwa bħala riżultat ta' dawn l-iżviluppi;

21. Jikkonkludi li bħala soluzzjoni għall-problemi li ssemmew hawn, hemm l-għażliet li 
ġejjin:
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a) li s-settur ikun eskluż en bloc mill-qasam ta' applikazzjoni tat-Trattat;
b) li ma jsir xejn u l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja titħalla ssawwar il-futur tal-futbol 

professjonali Ewropew permezz ta' sentenzi avversi;
c) li l-Parlament u l-Kummissjoni, b'koperazjoni mal-partijiet interessati relevanti, 

iressqu linji gwida, qafas jew pjan ta' azzjoni sabiex tinħoloq iċ-ċertezza legali 
mixtieqa u neċessarja fis-settur;

22. Ma jappoġġjax l-ewwel rakkomandazzjoni għal politika għaliex il-piż ekonomiku li qed 
jiżdied tal-futbol professjonali u l-karatteristiċi speċifiċi tiegħu ma jistħoqqilhomx 
eżenzjoni;

23. Jesprimi x-xewqa li tkun evitata iktar litigazzjoni u li ma jitħalliex li l-futur tal-futbol 
professjonali jiġi ddeterminat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja; għalhekk iħeġġeġ lill-
UEFA u lill-FIFA biex ibiddlu l-politika tagħhom u sabiex jirranġaw l-istatuti, ir-regoli u 
r-regolamenti tagħhom biex ikunu konformi mal-prinċipji bażiċi tal-liġi tal-kompetizzjoni 
tal-KE;

24. Jirrakkomanda li tingħażel it-tielet politika; f'dan ir-rigward jesprimi x-xewqa li l-
Kummissjoni jkollha rwol iktar attiv; jisħaq li bil-għan li tkun garantita kompetizzjoni 
ġusta fost il-klabbs tal-futbol fil-livell Ewropew, huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni 
tiċċara l-fehmiet tagħha dwar din il-kwistjoni, u b'hekk toħloq ukoll ċertezza legali għall-
partijiet kollha involuti;

25. Għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq 'Green Paper' li fiha tippreżenta 
soluzzjonijiet u orjentazzjonijiet politiċi possibbli biex jindirizzaw il-kwistjonijiet mhux 
solvuti fil-qafas legali u ekonomiku tal-futbol professjonali.
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