
PA\627789SV.doc PE 376.767v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

PRELIMINÄR VERSION
2006/2130(INI)

28.8.2006

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

till utskottet för kultur och utbildning

över den professionella fotbollens framtid i Europa
(2006/2130(INI))

Föredragande: Toine Manders



PE 376.767v01-00 2/6 PA\627789SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\627789SV.doc 3/6 PE 376.767v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för kultur och 
utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Europeiska gemenskapernas domstol har avkunnat domar i följande mål bland många 
andra: Bosman (C-415/93), Walrave (C-36/74), Deliège (C-51/96, C-191/97), Lehtonen 
(C-176/96).

B. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd beställde i september 2005 en 
undersökning med titeln ”Professionell idrott på den inre marknaden”.

C. I denna resolution beaktas inte de icke-ekonomiska aspekterna av professionell fotboll.

D. Inom ramen för denna resolution bör professionell fotboll alltid uppfattas som utövandet 
av ekonomisk verksamhet.

E. Under många årtionden har den professionella fotbollen i allt högre grad karakteriserats av 
en internationell dimension och även påverkats av olika internationella reglerande system 
och lagstiftningssystem.

F. Professionell fotboll är inte bara ett sociokulturellt fenomen utan även en omfattande 
ekonomisk verksamhet som kan generera betydande intäkter, och flera klubbar är 
börsnoterade1.

G. Samtidigt som idrotten har utvecklats sedan den professionella fotbollen växte fram under 
1950-talet har de regler och bestämmelser som styr ledningsorgan som UEFA och FIFA 
inte anpassats i samma takt och riktning till de ändrade marknadsvillkoren, i motsats till 
utvecklingen på regelområdet inom andra delar av den professionella idrotten, som till 
exempel tennis och cykling.

H. Professionell fotboll styrs inte av samma marknadsvillkor som andra idrotter, eftersom en 
match mellan jämnstarka lag är mycket mer intressant än en match mellan lag som inte är 
jämnstarka.

I. Konsumenterna bör ha rätt och möjlighet att se de intressantaste matcherna. Detta villkor 
uppfyller dock inte sektorn i nuvarande form.

J. EG-domstolens rättspraxis bekräftar att professionella fotbollsklubbar är ekonomiska 
enheter. Professionell fotboll styrs sålunda av gemenskapsrätten närhelst den utövas i 
form av en ekonomisk verksamhet.

K. I EG-fördraget görs inget undantag för professionell fotboll, och gemenskapsrätten skall 
sålunda ha företräde framför de bestämmelser som styr branschen.

L. Det har framgått av bl.a. ovannämnda mål att professionell fotboll påverkas av olika slags 

  
1 Enligt Deloittes undersökning Football Money League, changing of the guard (2006) överstiger de 20 främsta 
europeiska fotbollsklubbarnas sammanlagda intäkter 3 miljarder euro.
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lagstiftning på olika nivåer och från olika källor som ofta är motstridig.

M. Vissa rättsliga konflikter är direkt relaterade till frånvaron av en inre marknad för 
professionell fotboll. Spelare får, tack vare den fria rörligheten (jfr Bosmanmålet), 
tillhandahålla sina tjänster i andra medlemsstater. Klubbarna får emellertid inte fritt 
tillhandahålla sina tjänster.

N. Principerna för den inre marknaden och en rättvis konkurrenssituation är ofta inte 
förenliga med utvecklingen inom den professionella fotbollen, vilket resulterar i osäkerhet 
om rättsläget. Detta förhållande kan skada den långsiktiga lönsamheten för den 
professionella fotbollen i Europa.

1. Europaparlamentet inser att professionell fotboll inte bara är ett sociokulturellt fenomen 
utan även en omfattande ekonomisk verksamhet som kan generera betydande intäkter. 
Parlamentet inser att professionell fotboll styrs av andra marknadsvillkor än de villkor
som råder i vanlig affärsverksamhet i och med att konkurrenterna, det vill säga klubbarna,
har ett intresse av att deras rivaler visar sig starka, även på lång sikt.

2. Europaparlamentet anser att professionell fotboll är en ekonomisk tjänsteverksamhet 
enligt artikel 2 i EG-fördraget och att den som sådan ingår i den inre marknaden. 
Parlamentet anser att lagstiftningen om den inre marknaden som ett resultat av detta är 
helt och hållet tillämplig på den professionella fotbollssektorn inom EU. Parlamentet 
anser att professionella fotbollsklubbar är att betrakta som företag som drivs i samma 
miljö som vanliga multinationella företag eller små och medelstora företag.

3. Europaparlamentet inser att den professionella fotbollen tvingas följa regler och 
bestämmelser från olika källor och att detta orsakar osäkerhet på ett redan oreglerat 
område. Parlamentet anser att gemenskapsrätten är tillämplig på professionell fotboll, men 
att den nationella lagstiftningen dessutom måste tillämpas på professionell fotboll på 
medlemsstatsnivå. Parlamentet konstaterar att tillämpningen av en tredje nivå av 
bestämmelser övervakas och kontrolleras av UEFA och FIFA, det europeiska respektive 
det internationella ledningsorganet inom professionell fotboll.

4. Europaparlamentet konstaterar att dessa ledningsorgans bestämmelser, som är tillämpliga 
på professionell fotboll, antingen befinner sig inom EG-fördragets räckvidd eller inte, och 
att de är förenliga med eller strider mot fördraget.

5. Europaparlamentet konstaterar att den professionella fotbollen inte har tjänat på detta 
oklara rättsläge. Parlamentet anser att det finns en osäkerhet om rättsläget inom den 
europeiska professionella fotbollen som hindrar klubbarna från att dra maximal nytta av 
de resurser som finns tillgängliga på den inre marknaden. Parlamentet anser att många 
frågor som utgör källan till konflikter och dåliga affärsmöjligheter i sektorn är en följd av 
ovan nämnda osäkerhet om rättsläget.

6. Europaparlamentet anser att man måste klargöra det rådande rättsläget inom den 
professionella fotbollen innan det blir möjligt att främja och skapa rättslig stabilitet.

7. Europaparlamentet konstaterar att rättspraxis i hög grad har format den rättsliga miljö i 
vilken den professionella fotbollen verkar. Parlamentet betonar dock att det finns en rad 
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återstående frågor som kräver ytterligare uppmärksamhet på gemenskapsnivå och som har 
anknytning till UEFA:s och FIFA:s reglering av den professionella fotbollen.

8. Europaparlamentet påpekar att endast ett nationellt förbund för varje idrott är tillåtet inom 
den befintliga europeiska idrottsmodellens pyramidstruktur. Parlamentet anser att denna 
princip med ett förbund per idrott gör systemet lätthanterligt, men att den resulterande 
strukturen till sin karaktär är monopolistisk och starkt självförsörjande, vilket innebär att 
det är oerhört svårt för nya ligor att komma in på marknaden.

9. Europaparlamentet anser att pyramidstrukturen inom den professionella fotbollen i Europa 
även strider mot den inre marknadens principer eftersom den är grundad på nationell 
tillhörighet. Parlamentet påpekar att UEFA och FIFA förbjuder utbrytarligor och att 
spelare i sådana ligor inte längre skulle tillåtas att spela för sina landslag. Parlamentet 
påminner dock om att klubbar enligt EU:s lagstiftning om konkurrens och den inre 
marknaden har rätt att själva bilda gränsöverskridande ligor om de anser att detta är 
lämpligt.

10. Europaparlamentet anser att förhindrandet av eller förbudet mot omlokalisering strider 
mot etableringsrätten i enlighet med artikel 43 i EG-fördraget.

11. Europaparlamentet inser betydelsen av varumärken i idrottsbranschen, såvida de inte 
används för att hindra den fria rörligheten för varor.

12. Europaparlamentet konstaterar att tjänstedirektivet är tillämpligt på alla typer av tjänster 
som kan anses vara ekonomiska verksamheter. EG-domstolen har i sin rättspraxis 
klargjort att professionell idrott är en ekonomisk verksamhet och att gemenskapsrätten är 
helt och hållet tillämplig på professionell idrott, förutom när det gäller idrottsspecifika 
frågor som till exempel urvalskriterier för landslag.

13. Europaparlamentet konstaterar att begreppet tillhandahållande av tjänster inom
professionell idrott inte bara omfattar personer som tillhör organisationen (klubben) 
genom ett anställningsavtal utan även personer som fritt får tillhandahålla sina tjänster i 
hela EU.

14. Europaparlamentet betonar betydelsen av ömsesidigt erkännande av yrkesmässiga 
kvalifikationer förvärvade i andra medlemsstater för att möjliggöra fri rörlighet för 
arbetstagare och friheten att tillhandahålla tjänster i EU i enlighet med EG-fördraget.

15. Europaparlamentet anser att införandet av europeiska licenser och utbildningsbevis i 
samband med tillhandahållande av tjänster inom den professionella idrotten skulle 
innebära ett stort steg framåt.

16. Europaparlamentet uppmärksammar att det ofta råder en obalans mellan tillgång och 
efterfrågan på biljetter till större fotbollsevenemang, vilket främjar sponsorerna men är till 
skada för konsumenterna. Parlamentet betonar att man bör ta fullständig hänsyn till 
konsumenternas intressen när det gäller fördelningen av biljetter och garantera en 
icke-diskriminerande och rättvis biljettförsäljning på alla nivåer.

17. Europaparlamentet konstaterar att även idrottsvadslagning bör styras av principerna för 
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den inre marknaden och relevant rättspraxis från EG-domstolen, som bara kommer att 
förbättra villkoren för och kvaliteten på service och konkurrens. Parlamentet betonar att 
tillämpningen av tillfredsställande normer på området för idrottsvadslagning är nödvändig 
för att minimera risken för uppgjorda fotbollsmatcher och trygga insynen.

18. Europaparlamentet uppmanar UEFA och FIFA att noggrant granska sina regler och 
bestämmelser för att utröna huruvida de är antagna på ett öppet och demokratiskt sätt samt
är absolut nödvändiga och står i proportion till det i sig befogade syfte man vill uppnå 
med hjälp av dem.

19. Europaparlamentet upprepar sin oro över ovan nämnda utveckling som sker till följd av 
motsättningarna mellan den professionella fotbollens och EU:s regelsystem.

20. Europaparlamentet beklagar att den professionella fotbollens förbrödrande drag på det 
sociala och kulturella området hela tiden hotas av denna utveckling.

21. Europaparlamentet anser att följande alternativ står till förfogande för att ta itu med ovan 
nämnda oro:

a) Man kan se till att detta område exkluderas och inte längre befinner sig inom
EG-fördragets räckvidd.

b) Man kan välja att inte göra någonting alls och låta EG-domstolen forma den 
europeiska professionella fotbollens framtid genom ogynnsamma domar.

c) Parlamentet och kommissionen kan i samarbete med berörda parter lägga fram 
riktlinjer, en ram eller en handlingsplan i syfte att skapa den säkerhet om rättsläget 
som är önskvärd och nödvändig på området.

22. Europaparlamentet stöder inte den första politiska rekommendationen eftersom den 
professionella fotbollens allt större ekonomiska betydelse och branschens specifika 
egenskaper inte motiverar ett undantag.

23. Europaparlamentet betonar att man vill undvika ytterligare rättstvister och förhindra att 
EG-domstolen dikterar villkoren för den professionella fotbollens framtid i Europa. 
Parlamentet uppmanar därför UEFA och FIFA att se till att deras stadgar, regler och 
bestämmelser blir förenliga med de grundläggande principerna i EU:s 
konkurrenslagstiftning.

24. Europaparlamentet rekommenderar att man väljer det tredje politiska alternativet. 
Parlamentet önskar i detta avseende att kommissionen spelar en mer aktiv roll. 
Parlamentet betonar att det är av yttersta vikt att kommissionen, i samband med säkrandet 
av lika villkor för fotbollsklubbarna på europeisk nivå, klargör sina synpunkter i denna 
fråga för att därigenom även bidra till att skapa säkerhet om rättsläget för alla berörda 
parter.

25. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram en grönbok som innehåller 
möjliga lösningar och politiska riktlinjer för de olösta rättsliga och ekonomiska frågorna 
på området för professionell fotboll.
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