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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

A. overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (EHvJ) een 
aantal arresten heeft gewezen in de zaken Bosman (C-415/93), Walrave (C-36/74), 
Deliège (C-51/96, C-191/97), Lehtonen (C-176/96) en in vele andere zaken,

B. overwegende dat zijn Commissie interne markt en consumentenbescherming in september 
2005 opdracht heeft gegeven tot een studie getiteld "Professionele sport in de interne 
markt",

C. overwegende dat deze resolutie de niet-economische aspecten van het profvoetbal 
onverlet laat,

D. overwegende dat onder profvoetbal in deze resolutie altijd de uitoefening van een 
economische activiteit moet worden verstaan,

E. overwegende dat het profvoetbal al decennialang in toenemende mate door een 
internationale dimensie wordt gekenmerkt en evenzeer door verschillende internationale 
regulerende en wetgevende regimes worden beïnvloed, 

F. overwegende dat profvoetbal niet alleen een sociaal-cultureel fenomeen is, maar ook big 
business waarmee aanzienlijke inkomsten kunnen worden gegenereerd, en dat diverse 
clubs beursgenoteerd zijn1,

G. overwegende dat de sport zich sinds het ontstaan van het profvoetbal in de jaren vijftig
verder heeft ontwikkeld, maar dat de regelgeving van voetbalbonden als de UEFA en de 
FIFA niet in hetzelfde tempo en in dezelfde richting is aangepast aan de veranderende 
marktomstandigheden, dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen in de regelgeving van 
andere beroepssporten, zoals tennis en wielrennen,

H. overwegende dat het profvoetbal niet onder dezelfde marktvoorwaarden functioneert als 
andere sporten, omdat een wedstrijd tussen gelijkwaardige tegenstanders veel 
interessanter is dan een wedstrijd tussen ongelijkwaardige tegenstanders,

I. overwegende dat de consumenten het recht en de mogelijkheid zouden moeten hebben de 
meest interessante wedstrijden te bekijken en dat de huidige structuur van de sector niet 
aan deze voorwaarde voldoet,

J. overwegende dat het EHvJ in zijn jurisprudentie bevestigt dat profvoetbalclubs 
economische entiteiten zijn en dat profvoetbal daarom onder het Gemeenschapsrecht valt 
wanneer het als economische activiteit wordt beoefend,

  
1 Volgens een studie van Deloitte uit 2006 getiteld "Football Money League, changing of the guard" bedroegen 
de gezamenlijke inkomsten van de 20 Europese topvoetbalclubs meer dan 3 miljard euro.
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K. overwegende dat het Verdrag niet voorziet in een vrijstelling voor het profvoetbal en dat 
het wettelijke kader van de EG dus volledig op de bestuursregels van deze sport kan 
worden toegepast,

L. overwegende dat uit bovenstaande en andere zaken is gebleken dat het profvoetbal in de 
praktijk te maken heeft met verschillende soorten, vaak tegenstrijdige en met elkaar 
botsende wettelijke bepalingen op verschillende niveaus en uit verschillende bronnen,

M. overwegende dat sommige juridische conflicten rechtstreeks verband houden met het 
ontbreken van een interne markt voor profvoetbal; dat spelers dankzij de vrijheid van 
verkeer (zie de zaak-Bosman) onbelemmerd in andere lidstaten diensten kunnen verlenen, 
terwijl clubs dit niet kunnen,

N. overwegende dat de beginselen van de interne markt en eerlijke concurrentie vaak niet 
aansluiten bij de ontwikkelingen in het profvoetbal, waardoor rechtsonzekerheid ontstaat; 
dat dergelijke onzekerheid de levensvatbaarheid van het profvoetbal in Europa op lange 
termijn in gevaar kan brengen,

1. erkent dat profvoetbal niet alleen een populair sociaal en cultureel fenomeen is, maar ook 
big business waarmee aanzienlijke inkomsten kunnen worden gegenereerd; erkent dat het 
profvoetbal onder andere marktvoorwaarden werkt dan gewone bedrijfstakken, aangezien 
de concurrenten, namelijk de clubs, een gevestigd belang hebben in de sterkte en het 
voortbestaan van hun rivalen;

2. stelt dat profvoetbal een economische activiteit in de zin van artikel 2 van het Verdrag is 
en als zodanig onder de werkingssfeer van de interne markt valt; is van mening dat 
dientengevolge de internemarktwetgeving volledig van toepassing is op de Europese 
profvoetbalsector; is van mening dat profvoetbalclubs ondernemingen of bedrijven zijn 
die binnen dezelfde structuren werken als multinationals of KMO's;

3. erkent dat het profvoetbal moet voldoen aan voorschriften uit meerdere bronnen en dat dit 
in een toch al zo grijs gebied nog meer ambiguïteit creëert; stelt dat de EG-wetgeving van 
toepassing is op het profvoetbal, maar dat ook de nationale wetgeving van de lidstaten op 
binnenlands vlak moet gelden voor het profvoetbal; merkt op dat de toepassing van een 
derde reguleringslaag onder toezicht en controle staat van de UEFA en de FIFA, het
Europese respectievelijk het mondiale bestuursorgaan voor profvoetbal;  

4. merkt op dat de voorschriften van deze voetbalbonden die gelden voor het profvoetbal, 
buiten of binnen het toepassingsgebied van het Verdrag kunnen vallen en op grond van 
het Verdrag verdedigbaar of verboden kunnen zijn;

5. merkt op dat het profvoetbal geen voordeel heeft gehaald uit dit onduidelijke wettelijke 
kader; stelt zich op het standpunt dat er in het Europese profvoetbal een rechtsonzekerheid 
bestaat die clubs belet maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de interne 
markt biedt; is van mening dat veel kwesties die een bron van conflicten en povere 
zakelijke kansen in de sector zijn, verband houden met bovengenoemde wettelijke 
ambiguïteit;

6. is van mening dat, alvorens wettelijke stabiliteit kan worden bevorderd en tot stand 
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gebracht, voor duidelijkheid moet worden gezorgd omtrent het huidige wettelijke kader 
van het profvoetbal;

7. stelt vast dat de wettelijke context waarin het profvoetbal opereert, grotendeels door 
jurisprudentie vorm heeft gekregen; onderstreept evenwel dat er nog een aantal 
onopgeloste kwesties zijn die nadere aandacht op communautair vlak vereisen en 
betrekking hebben op de reglementering van het profvoetbal door de UEFA en de FIFA;

8. wijst erop dat er in de bestaande piramidestructuur van het Europese sportmodel slechts 
één nationale bond per sport is toegestaan; is van mening dat het systeem daardoor 
eenvoudig te besturen is, maar van nature een monopolistische structuur vormt die in 
sterke mate zichzelf in stand houdt en het voor nieuwe bonden uiterst moeilijk maakt de 
markt te betreden;

9. is van mening dat de piramidestructuur van het profvoetbal in Europa ook in strijd is met 
de beginselen van de interne markt omdat deze berust op het nationaliteitsbeginsel; wijst 
erop dat de UEFA en de FIFA afgescheiden bonden verbieden en dat spelers uit deze 
bonden niet meer voor hun nationale ploeg mogen uitkomen; herinnert er echter aan dat 
volgens de communautaire regelgeving inzake concurrentie en interne markt clubs zelf 
grensoverschrijdende bonden mogen oprichten als ze dit nodig achten;

10. meent dat het verhinderen of verbieden van verhuizingen in strijd is met de vrijheid van 
vestiging, zoals verankerd in artikel 43 van het Verdrag;

11. onderkent het belang van handelsmerken in de sportindustrie, tenzij deze worden gebruikt 
om het vrije verkeer van goederen te belemmeren;

12. merkt op dat de dienstenrichtlijn van toepassing is op elke vorm van dienstverlening die 
als een economische activiteit kan worden omschreven; merkt voorts op dat uit de 
jurisprudentie van het EHvJ duidelijk blijkt dat profsport een economische activiteit is en 
dat de Gemeenschapswetgeving volledig op profsport van toepassing is, behalve bij 
sportspecifieke zaken, zoals de selectiecriteria voor nationale ploegen;

13. merkt op dat onder het begrip dienstverleners in de profsport niet alleen personen vallen 
die via een arbeidsovereenkomst aan de organisatie (club) zijn verbonden, maar ook 
personen die hun diensten vrijelijk in de hele EU mogen verlenen;

14. beklemtoont het belang van wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties die in een 
andere lidstaat zijn verworven, om het in het Verdrag vastgelegde vrije verkeer van 
werknemers en de vrijheid van dienstverlening in de EU mogelijk te maken;

15. meent dat de invoering van Europese licenties en diploma’s in het kader van de 
dienstverlening in de profsport een belangrijke stap voorwaarts zou betekenen;

16. merkt op dat er bij grote voetbalevenementen vaak sprake is van een scheve verhouding 
tussen vraag en aanbod van kaartjes, wat gunstig is voor de sponsors, maar nadelig voor 
de consument; benadrukt dat er bij de verdeling van kaartjes ten volle rekening moet 
worden gehouden met de belangen van de consument en dat een niet-discriminerende en 
eerlijke ticketverkoop op alle niveaus moet worden gewaarborgd;
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17. merkt op dat ook voor sportweddenschappen de beginselen van de interne markt en de 
relevante jurisprudentie van het EHvJ dienen te gelden, waardoor de voorwaarden en de 
kwaliteit van de dienstverlening en de concurrentie alleen maar zullen verbeteren; 
onderstreept dat de toepassing van behoorlijke normen voor sportweddenschappen nodig 
is om de mogelijkheid van manipulatie van voetbalwedstrijden tot een minimum te 
beperken en de transparantie te waarborgen;

18. dringt er bij de UEFA en de FIFA op aan hun regels en voorschriften zorgvuldig onder de 
loep te nemen om na te gaan of deze op transparante en democratische wijze tot stand zijn 
gekomen en daadwerkelijk noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot de 
gerechtvaardigde doelen die ermee worden nagestreefd;

19. herhaalt zijn bezorgdheid over bovengenoemde ontwikkelingen die zich momenteel 
voordoen ten gevolge van het spanningsveld tussen de bestuursstructuur van het 
profvoetbal en het regelgevende kader van de EU;

20. betreurt het dat de bindende elementen van het profvoetbal op sociaal en cultureel vlak 
door deze ontwikkelingen voortdurend onder druk staan;

21. concludeert dat de volgende opties openstaan om de hierboven uiteengezette bezorgdheid 
weg te nemen:

a) de sector in zijn geheel uit het toepassingsgebied van het Verdrag halen;

b) niets doen en het EHvJ de toekomst van het Europese profvoetbal laten bepalen met 
ongunstige arresten;

c) het Europees Parlement en de Commissie stellen in overleg met de betrokken 
belanghebbenden richtsnoeren, een kader of een actieplan op om de wenselijke en 
noodzakelijke rechtszekerheid in de sector tot stand te brengen;

22. is geen voorstander van de eerste beleidsaanbeveling aangezien het toenemende 
economische gewicht van profvoetbal en de specifieke kenmerken van de sector geen 
vrijstelling rechtvaardigen;

23. beklemtoont zijn wens om verdere geschillen te vermijden en te voorkomen dat het EHvJ
de toekomst van het Europese profvoetbal bepaalt; dringt er derhalve bij de UEFA en de 
FIFA op aan hun beleid te wijzigen en hun statuten, regels en voorschriften aan de 
basisbeginselen van de communautaire concurrentiewetgeving aan te passen;

24. beveelt de derde beleidsoptie aan; spreekt in dit verband de wens uit dat de Commissie 
een actievere rol speelt; benadrukt dat het voor het waarborgen van gelijke voorwaarden 
voor alle voetbalclubs op Europees niveau van het allergrootste belang is dat de 
Commissie haar standpunten terzake duidelijk maakt, waarmee zij ook voor alle 
betrokken partijen rechtszekerheid schept;

25. verzoekt de Commissie derhalve een Groenboek op te stellen waarin mogelijke 
oplossingen en beleidsrichtingen worden voorgesteld voor de onopgeloste kwesties binnen 
het wettelijke en economische kader van het profvoetbal.
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