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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže Súdny dvor Európskych spoločenstiev vyniesol množstvo rozsudkov vo veci 
Bosman (C-415/93), Walrave (C-36/74), Deliège (C-51/96, C-191/97), Lehtonen (C-
176/96) a mnohých ďalších veciach,

B. keďže jeho Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa zadal v septembri 2005 štúdiu 
nazvanú „Profesionálny šport na vnútornom trhu“,

C. keďže týmto uznesením nie sú dotknuté neekonomické hľadiská profesionálneho futbalu,

D. keďže profesionálny futbal v tomto uznesení by sa mal vždy chápať ako vykonávanie 
hospodárskej činnosti,

E. keďže po mnoho desaťročí je pre profesionálny futbal stále charakteristickejší 
medzinárodný rozmer a rovnako naňho pôsobia rôzne medzinárodné regulačné a právne 
režimy,

F. keďže profesionálny futbal, okrem toho, že je spoločensko-kultúrnym javom, je veľkým 
podnikaním, ktoré dokáže vytvoriť významné príjmy a viacero klubov je zapísaných na 
burzách1,

G. keďže od vzniku profesionálneho futbalu v 50. rokoch dvadsiateho storočia sa tento šport 
vyvíja, pričom pravidlá a predpisy riadiacich orgánov, akými sú UEFA a FIFA, sa 
neprispôsobujú rovnakým tempom a rovnakým smerom zodpovedajúcim meniacim sa 
okolnostiam trhu, v protiklade s regulačným vývojom v iných odvetviach profesionálneho 
športu, napríklad v tenise a cyklistike,

H. keďže profesionálny futbal nefunguje podľa rovnakých trhových podmienok ako iné 
športy, pretože zápas medzi rovnými protivníkmi je omnoho zaujímavejší ako zápas 
medzi nerovnými protivníkmi,

I. keďže spotrebitelia by mali mať právo a možnosť vidieť najzaujímavejšie zápasy 
a súčasná štruktúra sektora nespĺňa tento predpoklad,

J. keďže judikatúra Európskeho súdneho dvora potvrdzuje, že profesionálne futbalové kluby 
sú hospodárskymi subjektmi a profesionálny futbal preto podlieha právu Spoločenstva 
vždy, keď sa vykonáva ako hospodárska činnosť,

K. keďže zmluva neustanovuje pre profesionálny futbal žiadne výnimky a  riadiace pravidlá 
tohto športu preto môžu plne podliehať uplatňovaniu právneho rámca Európskeho 
spoločenstva,

  
1 Podľa štúdie spoločnosti Deloitte z roku 2006 nazvanej Liga futbalových peňazí, výmena stráží spoločný príjem 
dvadsiatich vrcholových európskych profesionálnych futbalových klubov prekonal hranicu 3 miliárd EUR.
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L. keďže z vyššie uvedeného a ďalších prípadov z praxe vyplýva, že profesionálny futbal 
ovplyvňujú rôzne druhy právnych predpisov na rôznych úrovniach a z rôznych zdrojov, 
ktoré si často protirečia a sú v rozpore,

M. keďže niektoré právne spory priamo súvisia s absenciou vnútorného trhu pre 
profesionálny futbal; hráči môžu vďaka slobode pohybu (pozri vec Bosman) voľne 
poskytovať služby v iných členských štátoch, ale kluby, naopak, nemôžu voľne 
poskytovať služby,

N. keďže zásady vnútorného trhu a spravodlivej súťaže sa často nezhodujú s vývojom v 
profesionálnom futbale, čo vedie k právnej neistote; táto neistota môže poškodiť dlhodobú 
životaschopnosť profesionálneho futbalu v Európe,

1. uznáva, že profesionálny futbal, okrem toho, že je bežným spoločenským a kultúrnym 
javom, je tiež veľkým podnikaním, ktoré dokáže vytvoriť významné príjmy; uznáva, že 
profesionálny futbal pôsobí podľa trhových podmienok, ktoré sa líšia od štandardných 
odvetví, keďže konkurenti, t. j. kluby, majú vlastný záujem na sile a zachovaní svojich 
protivníkov;

2. zastáva názor, že profesionálny futbal je hospodárskou činnosťou v zmysle článku 2 
zmluvy a ako taký spadá do pôsobnosti vnútorného trhu; domnieva sa, že v dôsledku toho 
sa právne predpisy pre vnútorný trh v plnej miere vzťahujú na sektor európskeho 
profesionálneho futbalu; domnieva sa, že profesionálne futbalové kluby sú podnikmi 
alebo firmami pôsobiacimi v rámci rovnakých štruktúr ako bežné nadnárodné spoločnosti 
alebo malé a stredné podniky;

3. uznáva, že profesionálny futbal musí dodržiavať pravidlá a predpisy pochádzajúce z 
rôznych zdrojov a že to spôsobuje nejasnosti v už aj tak šedej oblasti; pripomína, že na 
profesionálny futbal sa vzťahujú právne predpisy ES, ale že v profesionálnom futbale na 
domácej úrovni sa musia uplatňovať tiež vnútroštátne právne predpisy členských štátov; 
pripomína, že uplatňovanie tretej vrstvy predpisov sleduje a kontroluje UEFA a FIFA, 
európsky a svetový riadiaci orgán v oblasti profesionálneho futbalu;

4. pripomína, že pravidlá týchto riadiacich orgánov vzťahujúce sa na profesionálny futbal 
môžu spadať buď mimo alebo do rozsahu pôsobnosti zmluvy a môžu byť odôvodnené 
alebo zakázané zmluvou;

5. pripomína, že profesionálnemu futbalu neprospieva tento nejasný právny rámec; zastáva 
názor, že v sektore európskeho profesionálneho futbalu existuje právna neistota, ktorá 
klubom bráni v najvyššej možnej miere využívať zdroje dostupné na vnútornom trhu; 
domnieva sa, že mnohé otázky, ktoré sú zdrojom konfliktov a slabých obchodných 
príležitostí v tomto sektore, súvisia s vyššie uvedenou právnou nejasnosťou;

6. domnieva sa, že predtým, ako bude možné presadiť a vytvoriť právnu stabilitu, je 
potrebné vyjasniť súčasný právny rámec profesionálneho futbalu;

7. pripomína, že právne prostredie, v ktorom profesionálny futbal pôsobí, do veľkej miery 
formuje judikatúra; zdôrazňuje však, že existuje množstvo otvorených tém, ktorým je 
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stále potrebné venovať pozornosť na úrovni Spoločenstva a ktoré súvisia s predpismi 
UEFA a FIFA týkajúcimi sa profesionálneho futbalu;

8. poukazuje nato, že v súčasnej pyramídovej štruktúre európskeho modelu športu je pre 
každý šport povolený len jeden národný zväz; domnieva sa, že táto zásada jedného zväzu 
pre jeden šport umožňuje ľahké riadenie systému, vo svojej povahe je to však 
monopolistická štruktúra, ktorá silne podporuje samu seba, pre nové ligy je preto 
nesmierne ťažké vstúpiť na trh;

9. domnieva sa, že pyramídová štruktúra profesionálneho futbalu v Európe je tiež v rozpore 
so zásadami vnútorného trhu, pretože je založená na zásade štátnej príslušnosti; 
upozorňuje na skutočnosť, že UEFA a FIFA zakazujú odčlenené ligy, a že hráči 
v takýchto ligách by už nemohli hrať vo svojich národných tímoch; pripomína však, že 
podľa právnych predpisov ES o hospodárskej súťaži a vnútornom trhu môžu kluby sami 
voľne vytvárať cezhraničné ligy ak to považujú za vhodné;

10. domnieva sa, že neumožnenie alebo zákaz premiestnenia je v rozpore so slobodou usadiť 
sa, ktorá sa ustanovuje článkom 43 zmluvy;

11. uznáva význam obchodných značiek v športovom odvetví, okrem prípadov, keď sa 
používajú na obmedzenie voľného pohybu tovaru;

12. pripomína, že smernica o službách sa vzťahuje na každý typ služby, ktorú je možné 
definovať ako hospodársku činnosť; z judikatúry Európskeho súdneho dvora jasne 
vyplýva, že profesionálny šport je hospodárska činnosť, a že na profesionálne športy sa 
plne vzťahujú právne predpisy Spoločenstva, okrem prípadov, keď ide o výhradne 
športové veci, napríklad o kritériá výberu pre národné mužstvá;

13. pripomína, že koncepcia osôb poskytujúcich nejakú službu v profesionálnom športe sa 
netýka len ľudí spojených s organizáciou (klubom) prostredníctvom pracovnej zmluvy, 
ale tiež ľudí, ktorí môžu svoje služby poskytovať voľne v celej EÚ;

14. zdôrazňuje význam vzájomného uznávania odbornej spôsobilosti získanej v inom 
členskom štáte s cieľom umožniť voľný pohyb zamestnancov a slobodu poskytovať 
služby v EÚ tak ako to ustanovuje zmluva;

15. domnieva sa, že zavedenie európskych licencií a diplomov v oblasti poskytovania služieb 
v profesionálnych športoch by znamenalo významný krok vpred;

16. pripomína, že často existuje nepomer medzi ponukou a dopytom lístkov na veľké 
futbalové podujatia, ktorý je prospešný pre sponzorov, ale škodlivý pre spotrebiteľov; 
zdôrazňuje, že pri distribúcii lístkov by sa mali plne zohľadniť záujmy spotrebiteľov a že 
na všetkých úrovniach by sa mal zaručiť nediskriminačný a spravodlivý predaj lístkov;

17. pripomína, že zásadami vnútorného trhu a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho 
dvora by sa mali riadiť tiež športové stávky, čím sa podmienky a kvalita služby 
a konkurencie iba zlepšia; zdôrazňuje, že uplatňovanie riadnych noriem v oblasti 
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športových stávok je potrebné na minimalizáciu možnosti manipulácie futbalových 
zápasov a zabezpečenie transparentnosti;

18. vyzýva UEFA a FIFA, aby starostlivo preskúmali svoje pravidlá a predpisy s cieľom 
určiť, či sú transparentne a demokraticky schválené a skutočne potrebné a primerané pre 
dosiahnutie legitímnych cieľov, ktoré sledujú;

19. znovu pripomína svoje znepokojenie nad vyššie uvedeným vývojom, ktorý v súčasnosti 
prebieha v dôsledku napätia medzi riadiacou štruktúrou profesionálneho futbalu 
a regulačným prostredím EÚ;

20. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku tohto vývoja sú pod sústavným tlakom 
väzby profesionálneho futbalu v spoločenskej a kultúrnej oblasti;

21. vyjadruje záver, že na riešenie uvedených obáv sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
a) vylúčiť sektor en bloc z rozsahu pôsobnosti zmluvy;

b) nerobiť nič a nechať Európsky súdny dvor formovať budúcnosť európskeho 
profesionálneho futbalu nepriaznivými rozsudkami;

c) pre Parlament a Komisiu, v spolupráci s príslušnými zúčastnenými stranami predložiť 
usmernenia, rámec alebo akčný plán na vytvorenie žiaducej a potrebnej právnej istoty 
v sektore;

22. nepodporuje odporúčanie prvej možnosti, pretože rastúca hospodárska váha 
profesionálneho futbalu a jeho osobitné črty nezaručujú udelenie výnimky;

23. vyjadruje svoje želanie vyhnúť sa ďalším súdnym procesom a zabrániť, aby budúcnosť 
profesionálneho futbalu v Európe určoval Európsky súdny dvor; nalieha preto na UEFA a 
FIFA, aby zmenili svoju politiku a zosúladili svoje štatúty, pravidlá a predpisy so 
základnými zásadami právnych predpisov ES týkajúcich sa hospodárskej súťaže;

24. odporúča vybrať tretiu možnosť; vyjadruje v tejto súvislosti želanie, aby Komisia 
vystupovala aktívnejšie; zdôrazňuje, že vzhľadom na zaručenie vyváženého pôsobiska 
futbalových klubov na európskej úrovni je nanajvýš dôležité, aby Komisia jasne vyjadrila 
svoj pohľad na túto otázku, a tým tiež vytvorila právnu istotu pre všetky zúčastnené 
strany;

25. vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala zelenú knihu, v ktorej predloží možné riešenia 
a orientácie politiky na riešenie nevyriešených otázok v právnom a hospodárskom rámci 
profesionálneho futbalu.
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