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Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

IMCO_PV(2006)0502_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala v dňoch 2. mája 2006 od 15.00 h do 18.30 h,

3. mája 2006 od 9.00 h do 10.30 h a od 10.45 h do 12.30 h
a 4. mája 2006 od 11.00 h do 12.30 h

v BRUSELI

Schôdza sa začala v utorok 2. mája 2006 o 16.15 h. Viedla ju predsedníčka Arlene McCarthy.

Za prítomnosti Rady a Európskej komisie

1. Výmena názorov s komisárkou Neelie Kroesovou

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

2. Prijatie návrhu programu schôdze IMCO_OJ(2006)0502_1

Keďže žiaden člen výboru nevzniesol námietku, program schôdze sa považuje za 
prijatý.

3. Umiestňovanie pyrotechnických výrobkov na trhu
IMCO/6/30959
***I 2005/0194(COD) KOM(2005)0457 - C6 - 0312/2005

Spravodajca: Joel Hasse Ferreira (PSE)

— posúdenie návrhu správy

Rečníci: Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber, Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea 
a Maik Schmahl (GR Podnikanie a priemysel)

4. Uplatňovanie smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov
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IMCO/6/34058
2006/2038(INI)

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Małgorzata Handzlik (PPE - DE)

–– prvá výmena názorov

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

Schôdza sa skončila o 18.30 h.

***
Schôdza pokračovala v stredu 3. mája 2006 o 9.00 h. Viedla ju predsedníčka pani Arlene 
McCarthy.

5. Biela kniha Komisie o verejnoprospešných službách
IMCO/6/26662

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: József Szájer (PPE-DE)

— posúdenie návrhu stanoviska

Rečníci: József Szájer, Ulrich Rosslein (právny servis), Bernadette Vergnaud, Pierre 
Jonckheer, Zuzana Roithová, Ieke van den Burg, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour 
a Arlene McCarthy

6. Diskusia o neformálnom zasadnutí Rady v Grazi (za zatvorenými dverami)

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

7. Verejné vypočutie na tému „Profesionálny futbal - trh a spoločnosť?“ 

Predsedníčka Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Arlene McCARTHY 
otvorila 3. júna 2006 o 10.45 h druhú časť spoločného vypočutia privítaním 
účastníkov a hlavných rečníkov a odovzdala slovo spravodajcovi pánu 
MANDERSOVI, aby uviedol tému.

Pán MANDERS stručne opísal vývoj profesionálneho športu, najmä profesionálneho 
futbalu, z právneho hľadiska; profesionálny futbal v súčasnosti podlieha právnym 
predpisom na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva a pravidlám 
stanoveným riadiacimi orgánmi UEFA/FIFA. Pán MANDERS, ktorý sa nechcel 
dotknúť nezávislosti profesionálneho futbalu ako takého, vyzval na dialóg medzi 
zainteresovanými stranami a navrhol, aby zákonodarcovia EÚ aktívne pristúpili k 
podpore jasného regulačného prostredia, ktoré zabezpečí transparentnosť a právnu 
istotu, s cieľom vyhnúť sa tomu, aby podobu tohto odvetvia určovali iba rozsudky 
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Súdneho dvora, ktoré by mohli byť škodlivé pre šport ako celok.

Predsedníčka následne odovzdala slovo prvému odborníkovi.

Generálny sekretár UEFA pán Lars-Christer OLSSON vyhlásil, že dialóg medzi 
zainteresovanými stranami už prebieha, a zdôraznil otvorenosť štruktúry UEFA, ktorá 
je zaručená všeobecným systémom „postupu a zostupu“, ktorý platí pre všetky ligy. 
Dohovor o vzdelávaní trénerov už zaručuje voľný prístup k trénerskej profesii 
vo všetkých členských štátoch UEFA, t. j. v širšom rozsahu, ako je EÚ. Domnieva sa 
preto, že nie je potrebné vytvoriť v oblasti profesionálneho športu vnútorný trh 
argumentujúc, že šport nie je bežným hospodárskym odvetvím, že priaznivcov futbalu 
nemožno považovať za „racionálne konajúcich spotrebiteľov“ a že skutočným 
produktom na trhu je samotná „súťaž“. Súhlasil však, že existuje potreba väčšej 
právnej istoty a pevného právneho rámca.

Predseda FC Bayernu Mníchov pán Karl-Heinz RUMMENIGGE zdôraznil obrovský 
nárast obchodných aktivít týkajúcich sa futbalu na úrovni zväzov a klubov za 
posledných 20 rokov a posťažoval sa na nerovnaké podmienky, ktoré pociťujú 
konkurenti na trhu profesionálneho futbalu, t. j. kluby:
– odlišné systémy prerozdeľovania príjmov z televíznych práv na úrovni členských 
štátov
– odlišné vnútroštátne uplatňovanie pravidiel UEFA o udeľovaní licencií klubom
– nespravodlivé prerozdeľovanie príjmov z národných súťaží UEFA/FIFA 
Na záver vyzval na zavedenie povinného mzdového stropu (vo výške najviac 50 % z 
obratu klubu), aby sa zabránilo destabilizácii klubov a z nej vyplývajúcej nekalej 
hospodárskej súťaži.

Pán Hein VERBRUGGEN, podpredseda Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) a člen 
Výkonného výboru MOV, vysvetlil súčasnú situáciu z pohľadu iného profesionálneho 
športu, cyklistiky. Pripomenul, že v profesionálnom športe sa točia obrovské peniaze, 
a podotkol, že na profesionálny šport by sa nemalo nazerať iba z hľadiska obchodu. 
Poukázal na politiku UCI, ktorá prijíma všetky rozhodnutia po porade so všetkými 
zainteresovanými stranami (cyklistami, družstvami a organizátormi). Doteraz sa 
takýto postup ukázal ako úspešný pri predchádzaní veľkým konfliktom týkajúcim sa 
peňazí alebo pravidiel. UCI vníma samu seba ako regulačný a podporný orgán a nemá 
v úmysle zapojiť sa do obchodných aktivít v oblasti športu. Z vlastnej súťaže 
Svetového pohára má iba malé príjmy.

Prof. Arnd KRÜGER, profesor športového manažmentu na univerzite v Göttingene 
(Nemecko), vysvetlil, že v súčasnosti objem obchodných aktivít v oblasti športu ročne 
vzrastie o 4 %, pričom zdôraznil tieto body:
– bolo by pozitívnym signálom, keby sa v rámci EÚ objavili hlasy po európskejšom 
duchu v športe, ktorý by prispel k prekonaniu hraníc štátov
– peniaze získavajú v profesionálnom futbale čoraz väčší vplyv (v súčasnosti s 
koreláciou 0,8), čo znamená, že štatisticky je 70 % výsledkov klubu na futbalovom 
ihrisku priamo úmerných jeho finančným prostriedkom
– príjmy z predaja televíznych práv spôsobujú znevýhodnenie klubov v menších 
členských štátoch; prihovára sa za nadnárodné ligy alebo za to, aby sa klubom 
umožnilo presťahovať sa do iného štátu a hrať v iných ligách, ak o to majú záujem
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– predpis UEFA týkajúci sa domácich odchovancov má celkovo kladný vplyv 
na rozvoj talentov, môže však so sebou priniesť aj negatívne stránky v súvislosti 
s náborom veľmi mladých hráčov a závažným sociálnym vplyvom na neúspešných 
hráčov.

Predsedníčka otvorila prvé kolo diskusie. Otázky rečníkom položili Angelika Niebler, 
Jan Andersson a Benoît Hamon.

Odborníci sa vo svojich odpovediach dotkli týchto tém:
– diskriminácia klubov v dôsledku rozdielnych daňových systémov v členských 
štátoch
– rozdiely medzi športovými ligami v EÚ a USA a schopnosť systému EÚ prispôsobiť 
sa modelu USA
– uvoľňovanie hráčov pre potreby reprezentácií v súvislosti s významnými zápasmi 
a podieľanie sa na rizikách a príjmoch s tým spojených

Predsedníčka následne uviedla druhé kolo otázok, v ktorom vystúpili: 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 a Anja Weisgerber.

Potom, ako pán MANDERS stručne zhrnul toto kolo otázok, predsedníčka ukončila 
vypočutie o 12.40 h.

* * *

Schôdza pokračovala vo štvrtok 4. mája 2006 o 11.00 h. Viedla ju spolupredsedníčka 
pani Charlotte Cederschiöld.

9. Verejné krátke vypočutie na tému „Medzinárodný roaming – jeho hospodárske 
dôsledky“ (spolu s výborom ITRE)

Odborníci:
Fabio Colosanti, generálny riaditeľ, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo -
Informačná spoločnosť a médiá
Paul Champsaur, predseda, Národný regulačný orgán, Francúzsko
Gunnar Forsgren, viceprezident (podnikové záležitosti), Telia Sonera
Wolfgang Kopf, T - Mobil
Richard Feasy, riaditeľ pre verejnú politiku, Vodafone, Spojené kráľovstvo
Erika Jakab, BEUC

Rečníci: Barbara Weiler

10. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze:

29. a 30. mája 2006 v Bruseli
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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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(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/ 
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Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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