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NOTULEN
Vergadering van 2 mei 2006 van 15.00 - 18.30 uur

en 3 mei 2006 van 9.00 - 10.30 uur en van 10.45 - 12.30 uur
4 mei 2006 van 11.00 - 12.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op donderdag 2 mei 2006 om 16.15 uur geopend onder voorzitterschap 
van Arlene McCarthy, voorzitter.

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

1. Gedachtewisseling met commissaris Neelie Kroes

Sprekers: 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. Aanneming van de ontwerpagenda IMCO_OJ(2006)0502_1

Aangezien er geen bezwaren worden geuit, wordt de agenda geacht te zijn aangenomen.

3. Het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen
IMCO/6/30959
***I 2005/0194(COD) COM(2005)0457 - C6-0312/2005

Rapporteur: Joel Hasse Ferreira (PSE)

- Behandeling ontwerpverslag

Sprekers: Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber, Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea,
Maik Schmahl (DG ENTR)

4. Toepassing richtlijn 96/71/EG inzake de terbeschikkingstelling van werknemers
IMCO/6/34058
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2006/2038(INI)

Rapporteur voor advies: Małgorzata Handzlik (PPE-DE)

- Eerste gedachtewisseling

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

De vergadering wordt om 18.30 uur gesloten.

***
De vergadering wordt op woensdag 3 mei 2006 om 9.00 uur hervat onder voorzitterschap van 
Arlene McCarthy, voorzitter.

5. Witboek van de Commissie over diensten van algemeen belang
IMCO/6/26662

Rapporteur voor advies: József Szájer (PPE-DE)

- Behandeling ontwerpadvies

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

6. Gedachtewisseling over informele bijeenkomst van de Raad  in Graz (achter gesloten 
deuren)

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

7. Openbare hoorzitting over "Beroepsvoetbal - Markt en Samenleving"?

Arlene McCARTHY, voorzitter van de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, opent het tweede deel van de gezamenlijke hoorzitting om 
10.45 uur, 3 mei 2006, waarbij zij de deelnemers en voornaamste sprekers verwelkomt en 
vervolgens het woord geeft aan de heer MANDERS, rapporteur, voor een inleiding op 
het onderwerp.

De heer. MANDERS geeft een korte beschrijving vanuit juridisch oogpunt van de 
ontwikkeling van de beroepssport, met name het beroepsvoetbal, dat op dit moment 
geregeld wordt door de naast elkaar bestaande nationale en communautaire wetgeving en 
de regelingen van de bestuursorganen van de UEFA/FIFA. Spreker wenst de autonome 
positie van het beroepsvoetbal als zodanig niet aan te tasten, maar roept op tot een 
dialoog tussen de belanghebbenden en stelt voor dat de EU als wetgever actief moet 
optreden bij het bevorderen van een duidelijke regelgeving die doorzichtigheid en 
zekerheid biedt, zodat voorkomen wordt dat de sector alleen te maken krijgt met 
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uitspraken van het Hof van Justitie, hetgeen voor de sport in het algemeen schadelijk zou 
kunnen zijn.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de eerste deskundige.

De heer Lars-Christer OLSSON, CEO van de UEFA, wijst erop dat er al een dialoog 
tussen de belanghebbenden plaatsvindt en belicht de openheid van de UEFA-structuur als 
gevolg van het algemene "promotie- en degradatiesysteem" dat in de gehele 
competitiepyramide wordt toegepast. De "Coaching Convention" biedt reeds vrije 
toegang tot het beroep van trainer in alle lidstaten van de UEFA, dat wil zeggen: in een 
breder verband dan de EU. Spreker ziet daarom geen dringende reden voor de invoering 
van een interne markt in de beroepssporten en wijst er daarbij op dat sport geen normale 
bedrijvigheid is als in andere sectoren, dat voetbalsupporters niet als "rationele 
consumenten" zijn te beschouwen en dat het echte product dat op de markt wordt 
gebracht de "competitie" zelf is. Hij is het er echter mee eens dat er behoefte is aan meer 
rechtszekerheid en een sterk rechtskader.

De heer Karl-Heinz RUMMENIGGE, voorzitter van voetbalclub Bayern München gaat 
speciaal in op de hoge vlucht van de voetbalsector op federatie- en clubniveau in de 
afgelopen twintig jaar en klaagt over ongelijkheden waarmee de concurrenten op de 
beroepsvoetbalmarkt, d.w.z. de clubs, worden geconfronteerd:
- Verschillende distributiesystemen voor TV-rechten op het niveau van de lidstaten
- Verschillen in de uitvoering van de UEFA-clublicentieregels
- Oneerlijke verdeling van de UEFA/FIFA nationale competitieopbrengsten

Spreker bepleit tenslotte een verplichte maximum salarisgrens (van max. 50% van de 
clubomzet) om de clubs voor financiële destabilisatie en de oneerlijke concurrentie als 
gevolg daarvan te behoeden.

De heer Hein VERBRUGGEN, vice-voorzitter van de Union Cycliste Internationale 
(UCI) en lid van het IOC-bestuur, geeft een perspectief vanuit een andere beroepssport, 
de wielrennerij. Natuurlijk is de beroepssport big business, maar moet niet uitsluitend als 
zodanig worden beschouwd en spreker herinnert eraan dat de UCI als beleid heeft alle 
besluiten in overleg met de betrokkenen (wielrenners, teams, organisatoren) te nemen.
Tot dusver is men er hiermee in geslaagd grote conflicten over geld of regels te 
voorkomen. De UCI ziet zichzelf als een regelgever en promotor die geen deel wil 
uitmaken van het economische circuit van de sport en slechts bescheiden inkomsten heeft 
uit de eigen Wereldcupcompetitie..

Prof. Arnd KRÜGER, professor voor sportmanagement aan de universiteit van Göttingen 
(Duitsland), verklaart dat de sportsector in Europa momenteel een groei van 4% per jaar 
doormaakt, waarbij hij de volgende kanttekeningen plaatst:
- Binnen de EU zou een oproep tot een meer Europese geest in de sport, waarbij de 
nationale grenzen wegvallen, een positief element zijn
- Geld krijgt steeds meer greep op het beroepsvoetbal (momenteel met een correlatie van 
0,8), wat betekent dat statistisch gezien 70% van de resultaten van een club op het veld 
direct proportioneel zijn aan zijn financiële middelen
- De regeling inzake de inkomsten uit de verkoop van TV-rechten werkt in het nadeel van 
clubs in kleinere lidstaten, zodat spreker ervoor pleit  transnationale competities te 
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houden of  clubs de kans te geven zich desgewenst in andere landen te vestigen of aan 
andere competities mee te doen
- De UEFA-regeling inzake zelf opgeleide spelers is in het algemeen positief voor de 
ontwikkeling van talent, maar kan ook nadelige effecten hebben in verband met het 
recruteren van zeer jonge spelers en  ernstige sociale gevolgen voor spelers die geen 
succes hebben.

De voorzitter opent de eerste debatronde, waarin Angelika Niebler, Jan Andersson and 
Benoît Hamon vragen aan de sprekers stellen.

In hun antwoorden gaan de deskundigen in op de volgende onderwerpen:
- Discriminatie van clubs wegens verschillen in belastingstelsels in de lidstaten
- Verschillen in de sportcompetities van de EU en VS en mogelijkheden tot aanpassing 
van het EU-systeem aan het Amerikaanse model
- Afvaardigen van spelers naar nationale teams voor grote evenementen en daarmee 
verband houdende verdeling van risico's en opbrengsten

De voorzitter roept vervolgens op tot een tweede vragenronde, waaraan wordt 
deelgenomen door: 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 en Anja 
Weisgerber.

Na een korte samenvatting van de heer MANDERS sluit de voorzitter de hoorzitting om 
12.40 uur.

* * *

De vergadering wordt op donderdag 4 mei 2006 om 11.00 uur hervat onder 
voorzitterschap van Charlotte Cederschiöld, voorzitter.  

9. Openbare mini-hoorzitting over "International Roaming - de economische effecten 
ervan" (In samenwerking met de  ITRE-commissie)

Deskundigen:
Fabio Colosanti, directeur-generaal, Europese Commissie, DG Informatiemaatschappij 
en media
Paul Champsaur, voorzitter, Nationale Regelgevende Instantie, Frankrijk
Gunnar Forsgren, senior vice-president (Algemene zaken), Telia Sonera
Wolfgang Kopf, T-Mobil
Richard Feasy, Directeur voorlichtingsbeleid, Vodafone, UK
Erika Jakab, BEUC

Sprekers: Barbara Weiler

10. Datum en plaats van de volgende vergadering

29-30 mei 2006, Brussel
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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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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 (*)
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