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Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

IMCO_PV(2006)0502_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 2. května 2006 od 15:00 do 18:30,
dne 3. května 2006 od 9:00 do 10:30 a od 10:45 do 12:30

a dne 4. května 2006 od 11:00 do 12:30
BRUSEL

Schůze byla zahájena v úterý 2. května 2006 v 16:15 a předsedala jí předsedkyně Arlene 
McCarthy.

Za přítomnosti Rady a Evropské komise

1. Výměna názorů s komisařkou Neelie Kroes

Vystoupili: Arlene McCarthy, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Andreas 
Schwab, Manuel Medina Ortega, Alexander Lambsdorff, Barbara Weiler, Henrik Dam 
Kristensen, Angelika Niebler, Zita Pleštinská, Charlotte Cederschiöld

2. Přijetí návrhu pořadu jednání IMCO_OJ(2006)0502_1

Protože žádný člen výboru nevznesl námitku, byl pořad jednání považován za přijatý.

3. Uvádění pyrotechnických výrobků na trh
IMCO/6/30959
***I 2005/0194(COD) KOM(2005)0457 – C6 - 0312/2005

Zpravodaj:  Joel Hasse Ferreira (PSE)

– projednání návrhu zprávy

Vystoupili: Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber, Janelly Fourtou, Josu Ortuondo 
Larrea, Maik Schmahl (GŘ pro podniky a průmysl)

4. Uplatňování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků
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IMCO/6/34058
2006/2038(INI)

Navrhovatelka: Małgorzata Handzlik (PPE-DE)

– první výměna názorů

Vystoupili: Małgorzata Handzlik, Ieke van den Burg, Pierre Jonckheer, Malcolm 
Harbour, Evelyne Gebhardt, Zita Pleštinská, Henrik Dam Kristensen, Lasse Lehtinen, 
Zuzana Roithová

Schůze skončila v 18:30.

***
Schůze pokračovala ve středu 3. května 2006 v 9:00 a předsedala jí předsedkyně Arlene 
McCarthy.

5. Bílá kniha Komise o službách obecného zájmu
IMCO/6/26662

Navrhovatel: József Szájer (PPE-DE)

– projednání návrhu stanoviska

Vystoupili: József Szájer, Ulrich Rosslein (právní služba), Bernadette Vergnaud, 
Pierre Jonckheer, Zuzana Roithová, Ieke van den Burg, Evelyne Gebhardt, Malcolm 
Harbour, Arlene McCarthy

6. Diskuse o neformálním zasedání Rady ve Štýrském Hradci (neveřejná)

Vystoupili: Evelyne Gebhardt, Arlene McCarthy, Malcolm Harbour, Heide Rühle, 
Pierre Jonckheer

7. Veřejné slyšení na téma „Profesionální fotbal – trh nebo společenská zábava?“

Arlene McCARTHY, předsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, 
otevřela II. zasedání společného slyšení dne 3. června 2006 v 10:45 přivítáním 
účastníků a hlavních přednášejících a předala slovo zpravodaji panu MANDERSOVI, 
aby uvedl téma.

Pan MANDERS stručně popsal vývoj profesionálního sportu, zvláště pak 
profesionálního fotbalu, z právního hlediska; profesionální fotbal v současnosti 
podléhá jak vnitrostátní legislativě, tak právním předpisům Společenství a předpisům 
stanoveným řídícími orgány UEFA/FIFA. Protože se nechtěl dotknout autonomie 
profesionálního fotbalu jako takového, vyzval k dialogu mezi jednotlivými subjekty a 
navrhl, aby byli zákonodárci EU aktivní v podpoře jasného právního prostředí, které 
poskytne transparentnost a právní jistotu, aby podoba tohoto odvětví nebyla určována 
pouze rozhodnutími Soudního dvora, které se mohou ukázat jako nepříznivé pro celý 
sport.
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Předsedkyně pak dala slovo prvnímu odborníkovi.

Generální sekretář UEFA pan Lars-Christer OLSSON prohlásil, že dialog mezi 
jednotlivými subjekty již probíhá, a zdůraznil otevřenost struktury UEFA, která je 
garantována systémem „postupu a sestupu“, který funguje napříč ligami. „Konvence o 
vzdělávání evropských trenérů“ již zaručuje volný přístup k trenérské profesi ve všech 
členských státech UEFA, tedy v širším kontextu, než je EU. Podle jeho názoru tak 
není bezprostředně zapotřebí vytvořit v oblasti profesionálního sportu vnitřní trh, 
neboť u sportu se nejedná o běžný obchod jako je tomu v případě jiných odvětví, 
příznivci fotbalu nemohou být považováni za „racionální spotřebitele“ a skutečným 
produktem na trhu je „soutěž“ samotná. Souhlasil ale, že je třeba větší právní jistoty a 
pevného právního rámce.

Prezident FC Bayern Mnichov pan Karl-Heinz RUMMENIGGE zdůraznil ohromný 
nárůst ve fotbalovém podnikání na úrovni federace i klubů v posledních 20 letech a 
postěžoval si na nesrovnalosti, které pociťují konkurenti na profesionálním 
fotbalovém trhu, tedy kluby:
– odlišné systémy pro rozdělování příjmů z televizních práv na úrovni členských států
– odlišné provádění předpisů UEFA pro udělování licencí klubům na vnitrostátní 
úrovni
– nespravedlivé přerozdělování příjmů z národních soutěží UEFA/FIFA
Na závěr vyzval k ustavení povinného mzdového stropu (v maximální výši 50 % 
obratu klubů), který by zabránil finanční destabilizaci klubů a z ní plynoucí nekalé 
soutěži.

Pan Hein VERBRUGGEN, místopředseda Union Cycliste Internationale (UCI) a člen 
výkonné rady MOV, poskytl úhel pohledu z jiného profesionálního sportu, cyklistiky.
Připomenul, že přestože se v případě profesionálního sportu jedná o velký obchod, 
nemělo by na něj být pohlíženo jen v této souvislosti, a upozornil na politiku UCI 
přijímat všechna rozhodnutí po konzultaci se všemi zúčastěnými subjekty (cyklisty, 
stájemi a organizátory). Tento postup se dosud ukázal jako úspěšný při předcházení 
velkých konfliktů týkajících se peněz či pravidel. UCI vnímá sebe sama jako regulační 
a podpůrný orgán a nechce se zapojit do oběhu financí ve svém sportu. Ze své vlastní 
soutěže Světového poháru tak má jen malé příjmy.

Prof. Arnd KRÜGER, profesor sportovního managementu na univerzitě v Göttingen 
(Německo), vyložil, že obchod v oblasti sportu zažívá v současné době 4% roční růst.
Zdůraznil při tom následující body:
– bylo by pozitivní, pokud by se uvnitř EU objevily hlasy po evropštějším duchu ve 
sportu, překonávajícím národní hranice
– peníze mají v profesionálním fotbalu stále větší vliv (v současné době s korelací 
0.8), což znamená, že statisticky je přibližně 70 % výsledků klubů přímo úměrných 
jejich finančním prostředkům
– příjem z prodeje televizních práv je diskriminační vůči klubům v menších členských 
státech, proto se přimlouvá za nadnárodní ligy či za to, aby měly kluby možnost 
přemístit se do jiných zemí či hrát v jiných ligách, pokud si to přejí
– pravidlo UEFA o domácích odchovancích má celkově pozitivní dopad na rozvoj 
talentů, může ale mít i své stinné stránky v souvislosti s náborem velmi mladých hráčů 
a závažným sociálním dopadem na neúspěšné hráče.
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Předsedkyně pak otevřela první kolo diskuse. Otázky přednášejícím položili Angelika 
Niebler, Jan Andersson a Benoît Hamon.

Odborníci se ve svých odpovědích dotkli následujících témat:
– diskriminace klubů z důvodu odlišných fiskálních systémů v jednotlivých členských 
státech
– odlišnosti mezi sportovními ligami v EU a Spojených státech a přizpůsobitelnost 
systému EU americkému modelu
– postoupení hráčů národním týmům pro významné zápasy a sdílení rizik a příjmů 
s tím spojené 

Předsedkyně pak vyzvala ke druhému kolu otázek. Zapojili se Joseph Muscat, 
Alexander Lambsdorff, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Ivo Belet, Ian
Hudghton, Neena Gill, Thomas Mann, Eoin Ryan, Christa Prets, Marianne Mikko, 
Jean-Luc Bennahmias, Martin Callanan, Anja Weisgerber.

Po stručném shrnutí pana MANDERSE ukončila předsedkyně slyšení ve 12:40.  

* * *

Schůze pokračovala ve čtvrtek 4. května 2006 a spolupředsedala jí paní Charlotte 
Cederschiöld.  

9. Veřejné krátké slyšení na téma „Mezinárodní roaming – ekonomické důsledky“ 
(společně s výborem ITRE)

Odborníci:
Fabio Colosanti, generální ředitel, Evropská komise, generální ředitelství pro 
informační společnost a média
Paul Champsaur, předseda, vnitrostátní regulační orgán, Francie
Gunnar Forsgren, viceprezident (podnikové záležitosti), Telia Sonera
Wolfgang Kopf, T - Mobil
Richard Feasy, ředitel pro veřejnou politiku, Vodafone, Spojené království
Erika Jakab, BEUC

Vystoupila: Barbara Weiler

10. Datum a místo konání příští schůze

29.–30. května 2006 v Bruselu
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Arlene McCarthy (P) (1, 2), Charlotte Cederschiöld (VP) (1, 2, 3), Zuzana Roithová (VP) (1, 2, 3)

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Adam Jerzy Bielan (1, 2), Godfrey Bloom (2), Janelly Fourtou (1), Evelyne Gebhardt (1, 2), Małgorzata Handzlik (1, 2), Malcolm 
Harbour (1, 2), Edit Herczog (1, 2), Pierre Jonckheer (1, 2), Henrik Dam Kristensen (1), Alexander Lambsdorff (1), Kurt Lechner (1, 2), 
Lasse Lehtinen (1, 2), Toine Manders (1), Manuel Medina Ortega (1, 2), Bill Newton Dunn (1), Zita Pleštinská (1, 2, 3), Giovanni 
Rivera (1, 2), Leopold Józef Rutowicz (1), Heide Rühle (1, 2, 3), Andreas Schwab (1, 2, 3), József Szájer (2), Marianne Thyssen (2), 
Bernadette Vergnaud (1, 2), Barbara Weiler (1, 2, 3), Glenis Willmott (1, 2, 3)

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ 
Suppleanter

André Brie (1), Ieke van den Burg (1, 2), Jean-Claude Fruteau (1), Othmar Karas (2), Guntars Krasts (1), Joel Hasse Ferreira (1), 
Angelika Niebler (1), Karin Riis-Jørgensen (1, 2), Gary Titley (2), Anja Weisgerber (1)

178 (2)

183 (3)

Josu Ortuondo Larrea (1), Jacek Protasiewicz (1)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

T. Barbuletiu (1), G. Bliznashki (1, 2), O. I. Silaghi (1)

Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 2.5.2006
(2) 3.5.2006
(3) 4.5.2006
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Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Commissioner Neelie Kroes

Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

F. Cassagnau, I, Kreim, J. Lovergne

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

P. Barany, J. De Bourbon Parme, J. Ellis, S. Pieters, M. Schmahl, N. Tigchelaar, L. Tholoniat

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Otros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

A. Leitac (RP Portugal), S. Kaiser (RP Germany), L. Asp (RP Sweden), B. Agathonos-Maehr (ECON), J. Litzelmann (ECON)

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 
sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi 
politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

O. Dreute, T. Pinto de Rezende, M. J. Wood, K. Zachmann, P. Kaleta

V. Bocquillon, R. Kirzynski

Ph. Drauz, R. Adam

S. Grudzielski

E. Ferrara

W. Ziobro
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Gabinete del Presidente/Kamcelár predsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/ 
President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ 
Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelár generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ 
Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario 
generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet 
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ 
Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ 
Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

P. Silveira Da Cunha (DG IP - Policy Departement), B. Mellar, A. Fulmini

L. Gaś

Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ 
Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ 
Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

U. Rosslein

Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/ 
Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/ 
A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

J. Dunne, P. Jimenez Lozano, C. Quaranta, A. Striegnitz, Z. Rukmane

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ 
Assistenter

S. Rogowski

* (P) = Presidente/Predseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopredseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice-Chair(wo)man/ 
Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ 
Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ 
Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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