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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je Sodišče Evropskih skupnosti izreklo številne sodbe v primerih Bosman (C-415/93) 
Walrave (C-36/74), Deliège (C-51/96, C-191/97), Lehtonen (C-176/96) in mnogih drugih,

B: ker je Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov septembra 2005 naročil izdelavo 
raziskave z naslovom "Poklicni šport na notranjem trgu",

C. ker ta resolucija ne posega v negospodarske vidike poklicnega nogometa,

D. ker izraz "poklicni nogomet" v tej resoluciji vedno označuje izvajanje gospodarske 
dejavnosti,

E. ker mednarodna razsežnost poklicnega nogometa že mnogo desetletij pridobiva vedno 
večji pomen, nanj pa so prav tako vplivali različni mednarodni ureditveni in zakonodajni 
načini upravljanja,

F. ker poklicni nogomet ni le družbeno-kulturni pojav, temveč tudi velik posel, ki lahko 
ustvari znatne prihodke, mnogi klubi pa kotirajo na borzi1,

G. ker se je od pojava poklicnega nogometa v petdesetih letih prejšnjega stoletja ta šport še 
naprej razvijal, medtem ko se pravila in predpisi vodstvenih organov, na primer Evropske 
nogometne zveze (UEFA) in Mednarodne nogometne zveze (FIFA), niso spreminjali v 
skladu s hitrostjo in smerjo spremenljivih okoliščin na trgu, v nasprotju s potekom 
urejanja drugih panog poklicnih športov, na primer tenisa in kolesarstva,

H. ker poklicni nogomet ne deluje v istih tržnih pogojih kot drugi športi, saj je tekma med 
enakovrednima nasprotnikoma mnogo zanimivejša od tiste med neenakovrednima,

I. ker bi potrošniki morali imeti pravico in izbiro, da si ogledajo najzanimivejše tekme, in 
ker ta osnovni pogoj v sedanjih razmerah v sektorju ni izpolnjen,

J. ker sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti potrjuje, da so poklicni nogometni klubi 
gospodarski subjekti, in zato za poklicni nogomet, če se izvaja kot gospodarska dejavnost, 
velja zakonodaja Skupnosti, 

K. ker Pogodba ne predvideva izjem za poklicni nogomet in so pravila, ki urejajo ta šport, 
podvržena dosledni uporabi pravnega okvira ES,

L ker je iz omenjenih in drugih primerov v praksi razvidno, da poklicni nogomet urejajo 
različne vrste zakonodaje na različnih ravneh in iz različnih virov, ki se pogosto 
izključujejo in si nasprotujejo,

M. ker so nekateri pravni spori neposredno povezani z neurejenim notranjim trgom za 
poklicni nogomet; igralci imajo zaradi načela prostega gibanja (t.j. primer Bosman) 
možnost za nudenje storitev v drugih državah članicah, klubi pa, ravno nasprotno, ne 
morejo prosto ponujati storitev,

N. ker načela notranjega trga in poštene konkurence pogostno niso v skladu z razvojem 
dogodkov v poklicnem nogometu, kar povzroča pravno negotovost; ta pa lahko škoduje 
dolgoročni sposobnosti preživetja poklicnega nogometa v Evropi,

  
1 Po podatkih raziskave Deloitte iz leta 2006 Nogometna denarna liga, zamenjava straže, so skupni prihodki 
dvajsetih najuspešnejših evropskih poklicnih nogometnih klubov presegli mejo treh milijard  EUR.
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1. priznava, da je poklicni nogomet, poleg tega da je splošni družbeni in kulturni pojav, tudi 
velik posel, ki lahko ustvari znatne prihodke; priznava, da poklicni nogomet deluje v 
tržnih razmerah, ki se razlikujejo od običajnih, saj imajo konkurenti, to je klubi, 
upravičen interes, da so njihovi tekmeci močni in da preživijo;

2. navaja, da je poklicni nogomet gospodarska dejavnost v smislu člena 2 Pogodbe in kot 
tak sodi na področje delovanja notranjega trga; meni, da je zakonodaja o notranjem trgu 
posledično v celoti uporabna za sektor evropskega poklicnega nogometa; meni, da so 
poklicni nogometni klubi podjetja oziroma družbe, ki delujejo v istem okviru kot običajne 
večnacionalne družbe oziroma mala in srednje velika podjetja;

3. priznava, da se mora poklicni nogomet ravnati po pravilih in predpisih, ki izvirajo iz 
mnogovrstnih virov, in da to povzroča negotovost na že tako nejasnem področju; navaja, 
da je zakonodaja ES primerna za poklicni nogomet, vendar pa se mora za poklicni 
nogomet na nacionalni ravni uporabljati tudi nacionalna zakonodaja držav članic; 
ugotavlja, da uporabo tretjega okvira predpisov spremljata in nadzorujeta organizaciji 
UEFA in FIFA, ki sta evropski oziroma svetovni vodstveni organ za poklicni nogomet;

4. ugotavlja, da pravila teh vodstvenih organov, ki veljajo za poklicni nogomet, lahko sodijo 
v področje ali izven področja uporabe Pogodbe in jih je mogoče bodisi upravičiti s 
Pogodbo ali pa jih ta prepoveduje;

5. ugotavlja, da poklicnemu nogometu nejasen pravni okvir ne koristi; meni, da v sektorju 
evropskega poklicnega nogometa obstaja pravna negotovost, ki onemogoča, da bi klubi v 
največji možni meri izkoristili razpoložljive vire na notranjem trgu; meni, da so mnoga 
vprašanja, ki so vir sporov in pomanjkanja poslovnih priložnosti v sektorju, povezana z 
omenjeno pravno nejasnostjo;

6. meni, da je treba najprej razjasniti sedanji pravni okvir poklicnega nogometa, preden bo 
mogoče spodbujati in ustvariti pravno stabilnost;

7. ugotavlja, da je sodna praksa v veliki meri izoblikovala pravno okolje, v katerem deluje 
poklicni nogomet; poudarja, da obstaja nekaj perečih vprašanj, ki bi jih bilo treba na ravni 
Skupnosti obravnavati bolj pozorno in ki so povezana s tem, kako organizaciji UEFA in 
FIFA upravljata poklici nogomet;

8. opozarja, da je v obstoječi piramidni zgradbi evropskega športnega modela dovoljena le 
ena nacionalna federacija za posamezen šport; meni, da to načelo "ene federacije za 
posamezen šport" omogoča enostavno upravljanje sistema, vendar gre za monopolistično 
in zelo samozadostno zgradbo, ki novim ligam zelo otežuje vstop na trg;

9. meni, da je piramidna zgradba poklicnega nogometa v Evropi tudi v nasprotju z načeli 
notranjega trga, saj temelji na narodnostnem načelu; opozarja na dejstvo, da UEFA in 
FIFA prepovedujeta ustanovitev novih lig in da nogometnim igralcem v teh ligah ni 
dovoljeno igrati za njihovo državno reprezentanco; vendar pa opominja, da lahko klubi 
po predpisih ES o konkurenci in notranjem trgu sami ustanovijo čezmejne lige, če se jim 
zdi primerno;

10. meni, da sta preprečevanje ali prepoved premestitve v nasprotju s svobodo ustanavljanja, 
kot jo določa člen 43 Pogodbe;

11. priznava pomen blagovnih znamk v športni industriji, razen v primerih, če se jih 
uporablja za oviranje prostega pretoka blaga;

12. ugotavlja, da se direktiva o storitvah lahko uporablja za vse vrste storitev, ki jih je 
mogoče opredeliti kot gospodarske dejavnosti; sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti 
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je pojasnila, da je poklicni šport gospodarska dejavnost in da se zakonodaja Skupnosti v 
celoti uporablja za poklicne športe, razen v primeru povsem športnih vprašanj, na primer 
izbirnih meril za državne reprezentance;

13. ugotavlja, da pojem "osebe, ki opravljajo storitve v poklicnih športih", ne obsega le tistih, 
ki so povezane z organizacijo (klubom) s pogodbo o zaposlitvi, temveč tudi tiste, ki lahko 
svobodno opravljajo storitve na ozemlju celotne EU;

14. poudarja, kako pomembno je vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v 
drugi državi članici, da se omogoči svoboden pretok delavcev in svoboda zagotavljanja 
storitev v EU, kot določa Pogodba;

15. meni, da bi bila uvedba evropskih licenc in spričeval na področju zagotavljanja storitev v 
poklicnih športih precejšen korak naprej;

16. ugotavlja, da pogosto pride do neusklajenosti med ponudbo vstopnic za pomembnejše 
nogometne dogodke in povpraševanjem po njih, kar je v korist pokroviteljev in v škodo 
potrošnikov; poudarja, da je treba interese potrošnikov v celoti upoštevati pri 
razdeljevanju vstopnic in na vseh ravneh zagotoviti pravično prodajo vstopnic brez 
diskriminacije;

17. ugotavlja, da bi tudi na področju športnih stav morala veljati načela notranjega trga in 
zadevna sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti, saj bo to le izboljšalo pogoje in 
kvaliteto storitev ter konkurenco; poudarja, da je potrebna uporaba ustreznih standardov 
pri športnih stavah, da se možnost manipuliranja z nogometnimi tekmami zmanjša na 
najmanjšo možno mero in se ohrani preglednost;

18. poziva organizaciji UEFA in FIFA, naj natančno preučita svoja pravila in predpise, da 
ugotovita, če je bilo soglasje o njih doseženo na pregleden in demokratičen način, ter ali 
so dejansko nujni in ustrezni za doseganje legitimnih ciljev, za katere si prizadevajo;

19. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi prej omenjenega trenutnega poteka dogodkov, ki je 
posledica napetosti med vodstveno strukturo poklicnega nogometa in zakonodajnim 
okoljem EU;

20. obžaluje, da so povezujoči elementi poklicnega nogometa na družbenem in kulturnem 
področju pod nenehnim pritiskom zaradi takega poteka dogodkov;

21. ugotavlja, da so za razreševanje omenjenih vprašanj na voljo naslednje možnosti:

a) da se sektor kot celota izvzame iz področja uporabe Pogodbe;
b) da se ne ukrepa in se dopusti, da Sodišče Evropskih skupnosti z neugodnimi sodbami 

oblikuje prihodnost evropskega poklicnega nogometa;
c) da Parlament in Komisija v sodelovanju z zadevnimi zainteresiranimi stranmi 

oblikujeta smernice, okvir ali akcijski načrt za vzpostavitev zaželene in nujno 
potrebne pravne varnosti v sektorju;

22. ne podpira prve možnosti, saj vse večji gospodarski pomen poklicnega nogometa in 
njegovih posebnih značilnosti ne upravičuje izvzema;

23. izraža željo, da se izogne nadaljnjim sodnim postopkom in da prepreči, da bi prihodnost 
poklicnega nogometa v Evropi določalo Sodišče Evropskih skupnosti; zato odločno 
poziva organizaciji UEFA in FIFA, da spremenita politiko in uskladita statute, pravila in 
predpise s temeljnimi načeli zakonodaje ES o konkurenci;
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24. priporoča izbiro tretje rešitve; v zvezi s tem si želi, da bi Komisija prevzela dejavnejšo 
vlogo; poudarja, da je za zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev med nogometnimi 
klubi na evropski ravni poglavitnega pomena, da Komisija jasno predstavi svoja stališča v 
zvezi s tem in tako ustvari pravno varnost za vse udeležene strani;

25. zato poziva Komisijo, naj predstavi predlog zelene knjige, v kateri bodo prikazane možne 
rešitve in politične usmeritve za obravnavo nerešenih vprašanj v pravnem in 
gospodarskem okviru poklicnega nogometa.
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