Comunicado nº 239/16
3 de novembro de 2016
‘

INEXIXIBILIDADE DE VISADOS A DEPORTISTAS DA UNIÓN EUROPEA NAS PROBAS AUTONÓMICAS
GALEGAS EN APLICACIÓN DO PRINCIPIO DE LIBRE CIRCULACIÓN DE DEPORTISTAS NO SEO DA
UNIÓN EUROPEA.

En aplicación do dereito á libre circulación de deportistas e o principio de non discriminación por
razón de nacionalidade, ambos os establecidos na lexislación comunitaria a través de normas como son o
tratado de Niza, o Tratado de Amsterdam e a propia Constitución Europea, nas probas autonómicas galegas
non se esixe aos deportistas provistas dunha licenza expedida por un Estado membro da Unión Europea nin
visado nin autorización algunha, máis aló da súa propia licenza.
En base aos dereitos adquiridos polos deportistas, en relación á normativa para participación
en probas celebradas na UE, nos campionatos galegos organizados e aprobados pola Federación Galega
de Automobilismo NON PODE ESIXIRSE a obrigación de obter e pagar un “visado expedido pola Real
Federación Española de Automovilismo” para poder participar en probas dentro da C.E.
A Comisión Europea insta a todas as institucións comunitarias a brindar especial atención ás
características específicas do deporte de siareiros, e que o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas
(TJCE), en numerosos asuntos (por exemplo, as sentenzas recaídas nos asuntos 36/74, Walraeve contra UCI,
13/76, Donà contra Mantero, e 222/86, Heylens contra Unctef) declarou que o deporte, profesional ou
afeccionado, en canto actividade económica está incluída no Dereito Comunitario, e como tal figura mesmo
no Informe Adonino sobre cidadanía europea, do 24 de xuño de 1988.
Toda actividade deportiva, sexa profesional ou afeccionada, ten que ser examinada baixo o
prisma do Dereito comunitario. Un dos grandes ámbitos da actividade Comunitaria que incumbe
directamente ao deporte vén representado pola liberdade de circulación, xa que a realización do mercado
interior garante a proxección directa sobre a actividade deportiva de tal liberdade Comunitaria. A sentenza
do Tribunal de Xustiza no asunto Bosman constitúe, sen dúbida, a intervención comunitaria máis coñecida no
ámbito do deporte. A principal consecuencia da devandita sentenza foi a confirmación da libre circulación de
deportistas profesionais e afeccionados, o que se traduciu na apertura das competicións nacionais aos
xogadores comunitarios e o relanzamento das principais ligas europeas.
Ten que suliñarse e ter en conta tamén que en maio de 1992, tódolos Estados membros da UE
adoptaron a Carta Europea do Deporte, do Consello de Europa. Os signatarios desta Carta aceptan diversos
principios, algúns dos cales se refiren ao dereito dos siareiros a practicar deportes en tódolos Estados
membros, entre os que cabe destacar:
1.‐ Que o deporte é unha actividade social no sentido de que forma parte da sociedade humana e por
tanto da cultura e deporte no sentido amplo.
2. Que non hai que permitir ningunha discriminación por razón de nacionalidade no acceso
ás instalacións ou actividades deportivas.
En definitiva, debe atenderse que as normas primarias contidas no ordenamento comunitario, posto
que as mesmas teñen primacía:
Respecto dos ordenamentos internos dos países membros da UE e porque producen efecto
directo, o cal implica que pode ser invocado directamente polos particulares, sen necesidade de acto
algún de transposición.
A aplicación da normativa europea e en concreto as dúas normas esenciais antes referidas, libre
circulación de persoas, vinculada á cidadanía europea e non discriminación por razón de nacionalidade, de
tal forma que ter a nacionalidade dun Estado membro equivalla, de feito, a ter a de tódolos Estados
membros, impide a esixencia de visados ou calquera autorización a persoas de estados membros da
Unión Europea para participar en probas oficiais de Galicia.
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