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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Kultury i 
Edukacji, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze szereg orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
(ETS) w sprawach Bosman (C-415/93), Walrave (C-36/74), Deliège (C-51/96, C-191/97), 
Lehtonen (C-176/96) oraz wielu innych,

B. mając na uwadze, że Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zleciła we 
wrześniu 2005 r. przeprowadzenie analizy zatytułowanej „Sport zawodowy na rynku 
wewnętrznym”,

C. mając na uwadze, że niniejsza rezolucja nie ma wpływu na pozagospodarcze aspekty 
zawodowej piłki nożnej,

D. mając na uwadze, że zawodową piłkę nożną w niniejszej rezolucji należy każdorazowo 
rozumieć jako prowadzenie działalności gospodarczej,

E. mając na uwadze, że przez dziesięciolecia zawodowy futbol zyskał coraz bardziej 
międzynarodowy charakter, a jednocześnie podlegał różnym międzynarodowym 
przepisom prawnym,

F. mając na uwadze, że zawodowa piłka nożna jest nie tylko zjawiskiem społeczno-
kulturowym, ale także ogromnym biznesem, który może przynosić znaczne dochody, z 
wieloma klubami notowanymi na giełdzie1,

G. mając na uwadze, że sport rozwinął się od czasu pojawienia się zawodowej piłki nożnej w 
latach pięćdziesiątych, podczas gdy przepisy i zasady ustalone przez organy zarządzające 
takie jak UEFA i FIFA nie były dostosowywane do zmieniających się warunków 
rynkowych w takim samym tempie i kierunku, w przeciwieństwie do zmian uregulowań 
prawnych w innych dziedzinach sportu zawodowego, takich jak tenis i kolarstwo, 

H. mając na uwadze, że zawodowy futbol funkcjonuje na innych warunkach rynkowych niż 
inne dyscypliny sportu, ponieważ mecz między dwoma równorzędnymi przeciwnikami 
jest dużo bardziej interesujący niż mecz nierównorzędnych drużyn,

I. mając na uwadze, że konsumenci powinni mieć prawo do obejrzenia oraz możliwość 
wyboru najbardziej interesujących meczów, a aktualny stan rzeczy w sektorze nie spełnia 
tego warunku,

J. mając na uwadze, że orzecznictwo ETS potwierdza, iż zawodowe kluby piłkarskie są 
podmiotami gospodarczymi i w związku z tym zawodowa piłka nożna podlega prawu 
wspólnotowemu, jeżeli jej uprawianie ma charakter działalności gospodarczej,

K. mając na uwadze, że traktat nie przewiduje wyłączeń dla zawodowej piłki nożnej, zatem 
przepisy regulujące tę dyscyplinę sportu mogą podlegać ogółowi wspólnotowych ram 
prawnych,

  
1 Zgodnie z badaniem Deloitte z 2006 r. pt. „Finansowa ekstraklasa – zmiana warty” (Football Money League, 
changing of the guard) łączne dochody 20 czołowych europejskich zawodowych klubów piłkarskich 
przekroczyły 3 miliardy euro.
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L. mając na uwadze, że z powyższych faktów i praktyki wynika, iż zawodowa piłka nożna 
podlega różnego rodzaju przepisom prawnym na różnych szczeblach i pochodzącym z 
różnych źródeł, które często pozostają we wzajemnej sprzeczności i kolizji,

M. mając na uwadze, że niektóre spory prawne są bezpośrednio związane z brakiem 
wewnętrznego rynku zawodowej piłki nożnej; a dzięki swobodzie transferu (tzn. sprawie 
Bosmana) zawodnicy – w przeciwieństwie do klubów – mają prawo świadczenia usług w 
innych państwach członkowskich,

N. mając na uwadze, że zasady rynku wewnętrznego i uczciwej konkurencji często nie są 
zgodne ze zmianami zachodzącymi w zawodowym futbolu, co prowadzi do niepewności 
prawnej, która może zaszkodzić długoterminowej opłacalności zawodowej piłki nożnej w 
Europie,

1. uznaje, że zawodowa piłka nożna jest nie tylko powszechnym zjawiskiem społecznym i 
kulturowym, ale także ogromnym biznesem, który może przynosić znaczne dochody; 
uznaje również, że zawodowa piłka nożna funkcjonuje na innych warunkach rynkowych 
niż standardowe branże, ponieważ w żywotnym interesie konkurentów, tzn. klubów leży 
siła i przetrwanie ich rywali; 

2. stwierdza, że zawodowa piłka nożna jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 
traktatu i jako taka wchodzi w zakres rynku wewnętrznego; uważa, że wobec tego 
prawodawstwo dotyczące rynku wewnętrznego ma pełne zastosowanie do europejskiego 
sektora zawodowego futbolu; uważa, że zawodowe kluby piłkarskie są 
przedsięwzięciami lub przedsiębiorstwami działającymi wewnątrz tych samych struktur 
co zwykłe przedsiębiorstwa międzynarodowe czy MŚP; 

3. uznaje, że zawodowa piłka nożna musi być zgodna z przepisami i zasadami 
pochodzącymi z różnych źródeł oraz że powoduje to dwuznaczność w obszarze, który i 
tak jest już niejasny; stwierdza, że prawodawstwo UE ma zastosowanie do zawodowego 
futbolu, ale również że ustawodawstwo krajowe państw członkowskich musi być 
stosowane do zawodowej piłki nożnej na poziomie krajowym; zwraca uwagę, że 
stosowanie uregulowań trzeciego poziomu podlega monitorowaniu i kontroli przez 
UEFA oraz FIFA, odpowiednio europejskiego i światowego organu zarządzającego 
zawodową piłką nożną;

4. zwraca uwagę, że obowiązujące w zawodowym futbolu przepisy tych organów 
zarządzających mogą albo wykraczać poza zakres stosowania traktatu, albo wchodzić w 
jego zakres, a także mogą na mocy traktatu wymagać uzasadnienia lub być zakazane;

5. zwraca uwagę, że niejasne ramy prawne nie przyniosły korzyści zawodowej piłce nożnej; 
jest zdania, że w europejskim sektorze zawodowej piłki nożnej istnieje niepewność 
prawna, która uniemożliwia klubom maksymalne wykorzystanie zasobów dostępnych na 
rynku wewnętrznym; uważa, że wiele kwestii będących źródłem konfliktów i powodem 
nikłych możliwości biznesowych w tym sektorze wiąże się z wyżej wspomnianym 
brakiem jednoznaczności prawnej;

6. uważa, że zanim nastąpi możliwość promowania i stworzenia stabilności prawnej, 
konieczne jest wyjaśnienie aktualnych ram prawnych regulujących zawodowy futbol;

7. zwraca uwagę, że orzecznictwo w dużej mierze ukształtowało otoczenie prawne 
zawodowej piłki nożnej; podkreśla jednak, że pozostaje wiele nierozstrzygniętych 
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kwestii, którym należy poświęcić dalszą uwagę na poziomie Wspólnoty i które są 
związane z regulowaniem zawodowej piłki nożnej przez UEFA i FIFA;

8. wskazuje, że istniejąca struktura piramidalna europejskiego modelu sportu dopuszcza 
tylko jedną federację krajową dla każdej dyscypliny; uważa, że zasada jednej federacji 
dla jednej dyscypliny sportowej ułatwia zarządzanie systemem, lecz ze swej natury jest 
strukturą monopolistyczną i w dużej mierze samowystarczalną, co niezwykle utrudnia 
nowym ligom wejście na rynek;

9. uważa, że struktura piramidalna europejskiej zawodowej piłki nożnej jest ponadto 
sprzeczna z zasadami rynku wewnętrznego, opiera się ona bowiem na zasadzie 
narodowości; zwraca uwagę na fakt, że ligi niezależne są zakazane przez UEFA i FIFA, a 
zawodnicy tych lig nie mogliby występować w drużynach narodowych; przypomina 
jednak, że zgodnie ze wspólnotowym prawem konkurencji i regułami rynku 
wewnętrznego kluby mogą same tworzyć ligi międzynarodowe, jeżeli uznają to za 
stosowne;

10. uważa, że uniemożliwienie lub zakaz przenoszenia narusza swobodę przedsiębiorczości 
przewidzianą w art. 43 traktatu;

11. uznaje znaczenie znaków handlowych w przemyśle sportowym za wyjątkiem 
wykorzystywania ich do ograniczania swobodnego przepływu towarów;

12. zwraca uwagę, że dyrektywa usługowa ma zastosowanie do każdego rodzaju usług, które 
można określić jako działalność gospodarczą; orzecznictwo ETS nie pozostawia 
wątpliwości, że zawodowy sport jest działalnością gospodarczą i że prawodawstwo 
wspólnotowe w pełni odnosi się do sportów zawodowych, chyba że w grę wchodzą 
kwestie specyficzne dla sportu, takie jak kryteria powoływania do drużyn narodowych;

13. zwraca uwagę, że pojęcie osób świadczących usługi w sporcie zawodowym nie obejmuje 
wyłącznie osób związanych z organizacją (klubem) umową o pracę, ale także osoby 
korzystające ze swobody świadczenia usług w całej UE;

14. podkreśla znaczenie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w 
innym państwie członkowskim, aby umożliwić swobodny przepływ pracowników i 
swobodne świadczenie usług w UE zgodnie z postanowieniami traktatu;

15. uważa, że wprowadzenie europejskich licencji i dyplomów w dziedzinie świadczenia 
usług w sporcie zawodowym stanowiłoby znaczny krok naprzód;

16. zwraca uwagę na częsty rozdźwięk pomiędzy podażą a popytem na bilety na 
najważniejsze rozgrywki piłki nożnej, który jest korzystny dla sponsorów, lecz 
krzywdzący dla konsumentów; podkreśla konieczność pełnego uwzględnienia interesów 
konsumentów przy dystrybucji biletów i zagwarantowania uczciwej i wolnej od 
dyskryminacji sprzedaży biletów na wszystkich poziomach;

17. zwraca uwagę, że zakłady sportowe również powinny być regulowane zgodnie z 
zasadami rynku wewnętrznego i odnośnym orzecznictwem ETS, co spowoduje poprawę 
warunków i jakości usług oraz konkurencji; podkreśla, że stosowanie odpowiednich 
standardów w dziedzinie zakładów sportowych jest niezbędne w celu ograniczenia do 
minimum możliwości manipulacji meczami piłkarskimi oraz zapewnienia przejrzystości;

18. wzywa UEFA i FIFA do przeprowadzenia dokładnej analizy określonych przez nie 
przepisów i zasad w celu sprawdzenia, czy zostały one ustalone w sposób przejrzysty i 
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demokratyczny i czy są one rzeczywiście konieczne i proporcjonalne do osiągnięcia 
uzasadnionych celów, dla których zostały ustanowione;

19. ponownie wyraża zaniepokojenie w związku z opisaną wyżej aktualną sytuacją, będącą 
wynikiem napięcia pomiędzy strukturą zarządzania sektorem zawodowej piłki nożnej a 
otoczeniem regulacyjnym UE;

20. ubolewa, że elementy wiążące zawodową piłkę nożną z obszarem społecznym i 
kulturalnym są poddawane nieustannej presji będącej wynikiem takiego rozwoju sytuacji;

21. dochodzi do wniosku, że dostępne są następujące możliwości rozwiązania powyższych 
problemów: 
a) całkowite wyłączenie sektora z zakresu traktatu;

b) niepodjęcie żadnych działań i pozwolenie Europejskiemu Trybunałowi 
Sprawiedliwości na kształtowanie przyszłości europejskiej piłki nożnej poprzez 
niekorzystne orzeczenia;

c) opracowanie przez Parlament i Komisję we współpracy z zainteresowanymi stronami 
wytycznych, ram lub planu działania w celu osiągnięcia pożądanej i koniecznej 
pewności prawnej w sektorze;

22. nie popiera pierwszego rozwiązania, gdyż wzrastające znaczenie ekonomiczne 
zawodowej piłki nożnej i szczególne cechy branży nie dają podstaw do wyłączenia;

23. wyraża chęć uniknięcia dalszych sporów sądowych i zapobieżenia sytuacji, w której ETS 
określałby przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie; wzywa zatem UEFA i FIFA do 
zmiany polityki i uzgodnienia statutów, przepisów i zasad z podstawowymi zasadami 
wspólnotowego prawa konkurencji; 

24. zaleca trzecie rozwiązanie; życzyłby sobie, aby Komisja Europejska odegrała bardziej 
aktywną rolę w tym zakresie; podkreśla, że aby zagwarantować równe warunki 
konkurencji klubom piłkarskim na szczeblu europejskim, sprawą pierwszorzędnej wagi 
jest, aby Komisja otwarcie przedstawiła swoje poglądy na tę kwestię, stwarzając tym 
samym pewność prawną dla wszystkich zainteresowanych stron; 

25. wzywa w związku z tym Komisję do opracowania zielonej księgi przedstawiającej 
potencjalne rozwiązania i kierunki polityki w zakresie nierozwiązanych kwestii w 
obrębie ram prawnych i ekonomicznych zawodowej piłki nożnej.
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