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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
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«

« 2009

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO_PV(2006)0502_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης της 2ας Μαΐου 2006, από 3 μ.μ έως 6.30 μ.μ.

της 3ης Μαΐου 2006, από 9.00 π.μ. έως 10:30 π.μ. και από 10:45 π.μ. έως 12:30 μ.μ.
και της 4ης Μαΐου 2006, ώρα 11 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 4.15 μ.μ. την Τρίτη, 2 Μαΐου 2006, υπό την προεδρία της κ. 
Arlene McCarthy, προέδρου.

Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής

1. Ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο κ. Neelie Kroes

Λαμβάνουν το λόγο: 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. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης IMCO_OJ(2006)0502_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται, καθώς κανένα μέλος της επιτροπής δεν πρόβαλε 
αντιρρήσεις.

3. Διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας IMCO/6/30959
***I 2005/0194(COD) COM(2005)0457 - C6 - 0312/2005

Εισηγητής: Joel Hasse Ferreira (PSE)

- Εξέταση σχεδίου έκθεσης

Λαμβάνουν τον λόγο: Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber, Janelly Fourtou, Josu 
Ortuondo Larrea, Maik Schmahl (ΓΔ ENTR)
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4. Εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων
IMCO/6/34058
2006/2038(INI)

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Malgorzata Handzlik (PPΕ-DΕ)

- Πρώτη ανταλλαγή απόψεων

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

Η συνεδρίαση λήγει στις 6.30 μ.μ..

***
Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00 π.μ. την Τετάρτη 3 Μαΐου 2006, υπό την προεδρία της κ. 
Arlene McCarthy, προέδρου.

5. Λευκό βιβλίο σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
IMCO/6/26662

Συντάκτρια γνωμοδότησης: József Szájer (PPE - DE)

- Εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

Λαμβάνουν το λόγο: József Szájer, Ulrich Rosslein (νομική υπηρεσία), Bernadette 
Vergnaud, Pierre Jonckheer, Zuzana Roithová, Ieke van den Burg, Evelyne Gebhardt, 
Malcolm Harbour, Arlene McCarthy

6. Συζήτηση σχετικά με την άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου στο Γκρατς

Λαμβάνουν το λόγο: Evelyne Gebhardt, Arlene McCarthy, Malcolm Harbour, Heide 
Rühle, Pierre Jonckheer

7. Δημόσια ακρόαση με θέμα: «Επαγγελματικό ποδόσφαιρο – Αγορά και κοινωνία» 

Η κ. Arlene McCARTHY, πρόεδρος  της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών ανοίγει τη δεύτερη συνεδρίαση της κοινής ακρόασης
στις 10.45, στις 3 Ιουνίου 2006, χαιρετίζοντας τους συμμετέχοντες και τους κύριους 
ομιλητές και δίνει τον λόγο στον κ. MANDERS, εισηγητή, για την εισήγηση του 
θέματος.

Ο κ. MANDERS περιγράφει εν συντομία την εξέλιξη του επαγγελματικού 
αθλητισμού, και ιδίως του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, από νομικής σκοπιάς, που 
επί του παρόντος υπόκειται στη συνύπαρξη εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς 
και των διοικητικών οργάνων της UEFA/FIFA. Χωρίς να επιθυμεί να επηρεάσει τη 
αυτονομία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου καθαυτού, ζητεί να υπάρξει διάλογος 
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μεταξύ των φορέων και υποστηρίζει ότι το νομοθετικό σκέλος της Ε.Ε. πρέπει να 
καταστεί ενεργότερο στην προώθηση ενός σαφούς κανονιστικού περιβάλλοντος που 
θα εξασφαλίζει διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου, θα αποτρέψει τη δημιουργία μιας 
κατάστασης όπου ο τομέας αυτός θα ρυθμίζεται κυρίως από δικαστικές αποφάσεις, 
πράγμα που ενδεχομένως να αποβεί εις βάρος του αθλήματος συνολικά.

Εν συνεχεία, η πρόεδρος δίνει τον λόγο στον πρώτο εμπειρογνώμονα.

Ο κ. Lars-Christer OLSSON, πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, 
υποστηρίζει ότι ο διάλογος μεταξύ των φορέων έχει ήδη ξεκινήσει και επισημαίνει 
τον ανοικτό χαρακτήρα της δομής της UEFA που εξασφαλίζεται από το γενικό 
σύστημα «προώθησης και υποβιβασμού» που έχει δημιουργηθεί μέσω της πυραμίδας 
των ομοσπονδιών. Επιπλέον, η «σύμβαση των προπονητών» εξασφαλίζει την 
ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα του προπονητή σε όλα τα κράτη μέλη της UEFA, 
δηλαδή, σε πλαίσιο ευρύτερο και από αυτό της Ε.Ε. Συνεπώς, δεν βλέπει να υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη για δημιουργία εσωτερικής αγοράς στον τομέα του 
επαγγελματικού αθλητισμού, υποστηρίζοντας ότι ο αθλητισμός δεν αποτελεί συνήθη 
επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως άλλοι τομείς, ενώ οι οπαδοί των ομάδων δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ως «ορθολογικοί καταναλωτές» και το πραγματικό προϊόν 
που διατίθεται στην αγορά είναι ο «ανταγωνισμός» καθαυτός. Ωστόσο, συμφωνεί ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο.

Ο κ. Karl-Heinz RUMMENIGGE, πρόεδρος του ποδοσφαιρικού συλλόγου Bayern 
München FC, επισημαίνει την τεράστια αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στον τομέα του ποδοσφαίρου σε επίπεδο ομοσπονδίας και συλλόγων κατά την 
τελευταία εικοσαετία και καταγγέλλει τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι 
ανταγωνιστές στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, δηλαδή οι ποδοσφαιρικοί 
σύλλογοι:
- διαφορετικά συστήματα κατανομής των εσόδων των τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε
επίπεδο κρατών μελών·
- διαφορετική εφαρμογή  σε εθνικό επίπεδο των κανόνων αδειοδότησης των
συλλόγων της UEFA·
- άδικη κατανομή των εσόδων των εθνικών πρωταθλημάτων σε επίπεδο
UEFA/FIFA.
Τέλος, ζητεί να υπάρξει υποχρεωτικό ανώτατο όριο συνολικού ποσού μισθοδοσίας 
(μέχρι το 50% του κύκλου εργασιών των ομάδων) προκειμένου να αποτραπεί η 
οικονομική αποσταθεροποίηση των ομάδων και ο εξ αυτής απορρέων αθέμιτος 
ανταγωνισμός.

Ο κ. Hein VERBRUGGEN, Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας (UCI) 
και μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ, έδωσε μια εικόνα από ένα διαφορετικό επαγγελματικό 
άθλημα, δηλαδή την ποδηλασία. Υπενθυμίζοντας το γεγονός ότι ο επαγγελματικός 
αθλητισμός αποτελεί μια μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί αποκλειστικά και μόνο ως τοιαύτη και υπενθυμίζει την πολιτική της UCI να 
λαμβάνει όλες τις αποφάσεις μετά από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς (ποδηλάτες, ομάδες, διοργανωτές). Μέχρι σήμερα, η πολιτική αυτή 
αποδείχθηκε επιτυχής, αποτρέποντας σοβαρές συγκρούσεις σε επίπεδο τόσο 
οικονομικό όσο και κανονιστικό. Η UCI θεωρεί ότι αποτελεί τον ρυθμιστή και τον 
προαγωγό του αθλήματος, χωρίς να επιθυμεί να αποτελέσει τμήμα του οικονομικού 
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κύκλου του αθλήματος, αποκομίζοντας περιορισμένα μόνο έσοδα από το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα που διοργανώνει η ίδια.

Ο καθηγητής κ. Arnd KRÜGER, καθηγητής αθλητικής διοίκησης στο Πανεπιστήμιο 
του Göttingen (Γερμανία) εξηγεί ότι οι αθλητικές επιχειρηματικές δραστηριότητες 
στην Ευρώπη σημειώνουν επί του παρόντος ρυθμό αύξησης 4% ετησίως, 
επισημαίνοντας τα κάτωθι σημεία:
- Εντός της Ε.Ε. θα ήταν θετικό να υπάρξει μια έκκληση για περισσότερο ευρωπαϊκό 
πνεύμα στον αθλητισμό που θα υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα.
- Η οικονομική συνιστώσα αυξάνει συνεχώς την επιρροή της στο επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο (με βαρύτητα σήμερα της τάξης του 0,8), που σημαίνει ότι, στατιστικά, 
σχεδόν το 70% των αποτελεσμάτων των συλλόγων στον κλάδο αυτό είναι ευθέως 
ανάλογα της οικονομικής ισχύος τους.
- Τα έσοδα από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων δημιουργεί διακρίσεις σε 
βάρος των συλλόγων που βρίσκονται σε μικρότερα κράτη μέλη, και συνεπώς ζητεί να 
δημιουργηθούν διεθνικά πρωταθλήματα ή να δοθεί δυνατότητα μετεγκατάστασης των 
ομάδων σε άλλες χώρες για συμμετοχή στο πρωτάθλημα εφόσον το επιθυμούν.
- Ο κανονισμός της UEFA σχετικά με τους τα προερχομένους από τα φυτώρια των 
συλλόγων είναι συνολικά θετική για την ανάπτυξη του ταλέντου, αλλά μπορεί να έχει 
και αρνητικές πτυχές όσον αφορά την πρόσληψη πολύ νεαρών παικτών και τις 
σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις στους μη επιτυχημένους ποδοσφαιριστές.

Η πρόεδρος ανοίγει τον πρώτο γύρο συζήτησης, με ερωτήσεις που απευθύνουν στους 
ομιλητές οι βουλευτές Angelika Niebler, Jan Andersson και Benoît Hamon.

Στις απαντήσεις τους, οι εμπειρογνώμονες αναφέρονται στα κάτωθι ζητήματα:
- Οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι σύλλογοι λόγω των διαφορετικών φορολογικών
συστημάτων στα κράτη μέλη.
- Διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών πρωταθλημάτων στην ΕΕ και τις ΗΠΑ και 
δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος της Ε.Ε. σε αυτό των ΗΠΑ.
- Απόσπαση των ποδοσφαιριστών στις εθνικές ομάδες για σημαντικές διοργανώσεις 
και σχετική κατανομή του κινδύνου και των εσόδων.

Εν συνεχεία, η πρόεδρος ξεκινά δεύτερο γύρο ερωτήσεων στον οποίο λαμβάνουν τον 
λόγο οι βουλευτές: 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.

Μετά τη σύντομη ομιλία κλεισίματος του κ. MANDERS, η πρόεδρος κηρύσσει την 
ολοκλήρωση της ακρόασης στις 12.40 μ.μ.

* * *

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.00 π.μ. την Πέμπτη 4 Μαΐου 2006, υπό την 
προεδρία της κ. Charlotte Cederschiöld, συμπροέδρου. 



PV\622289EN.doc PE 376.407v01-00 5/10 PV\622289EN.doc

EEL

9. Δημόσια μίνι ακρόαση σχετικά με τη «Διεθνή περιαγωγή και τις οικονομικές 
επιπτώσεις της» (σε συνεργασία με την Επιτροπή ITRE) 

Εμπειρογνώμονες:
Fabio Colosanti, Γενικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Κοινωνίας τα Πληροφορίας και Μέσων Ενημέρωσης
Paul Champsaur, Πρόεδρος, Εθνική Ρυθμιστική Αρχή, Γαλλία
Gunnar Forsgren, Πρώτος Αντιπρόεδρος (επιχειρηματικών υποθέσεων), Telia 
Sonera
Wolfgang Kopf, T - Mobil
Richard Feasy, Διευθυντής για θέματα δημόσιας πολιτικής, Vodafone, UK
Erika Jakab, ΕΓΕΚ

Λαμβάνουν τον λόγο: Barbara Weiler

10. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

29 - 30 Μαΐου 2006 στις Βρυξέλλες.



PV\622289EN.doc PE 376.407v01-00 6/10 PV\622289EN.doc

EEL

LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ 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
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(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/ 
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