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Skarga przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu 4 października 
2013 r. przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA), reprezentowaną przez Ami Barava, adwokata 
z Rady Adwokackiej Anglii i Walii i z Izby Adwokackiej w Paryżu, Petera Dyrberga, adwokata z Duńskiej 
Izby Adwokackiej i Damiena Reymonda, adwokata z Izby Adwokackiej w Paryżu; c/o Olswang, 326 Avenue 
Louise, BTE 26, 1050 Bruksela, Belgia. 

Skarżący występuje do Trybunału EFTA o: 

(i) stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim zatwierdza ona włączenie „drugo
rzędnych” meczy rozgrywanych w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA TM do norweskiej listy 
wydarzeń; 

(ii) nakazanie Urzędowi pokrycia własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez FIFA w związku 
z niniejszym postępowaniem. 

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi: 

— Wnioskodawca – Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) – wnosi o stwierdzenie nieważności 
decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 309/13/COL z dnia 16 lipca 2013 r. na mocy art. 14 ust. 2 dyrektywy 
o audiowizualnych usługach medialnych („zaskarżona decyzja”), w zakresie, w jakim zatwierdza ona 
włączenie do norweskiego wykazu wydarzeń, sporządzonego na podstawie art. 14 ust. 1, wszystkich 
meczy rozgrywanych w ramach ostatniego etapu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA TM , zwłaszcza 
meczy innych niż finałowe, półfinałowe oraz meczy rozgrywanych przez norweską reprezentację naro
dową („mecze »drugorzędne«”). 

— W dniach 12 lipca i 5 sierpnia 2013 r. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) złożyła wniosek 
o przesłanie zaskarżonej decyzji przez Urząd Nadzoru EFTA. W odpowiedzi Urząd przekazał link do 
internetowej bazy danych, w której decyzja ta została opublikowana. 

— FIFA jest organizatorem i wyłącznym posiadaczem praw do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA TM , 
które figurują w norweskim wykazie wydarzeń, zatwierdzonym przez Urząd Nadzoru EFTA. FIFA 
uważa, że zatwierdzając włączenie do wykazu całych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA TM , 
a w szczególności „drugorzędnych” meczy rozgrywanych w ramach tego turnieju, Urząd popełnił 
oczywisty błąd i nie wziął pod uwagę prawodawstwa EOG oraz Porozumienia pomiędzy państwami 
EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości („porozumienie o nadzorze 
i Trybunale”). 

Skarżący twierdzi między innymi, że Urząd Nadzoru EFTA: 

— naruszył art. 16 porozumienia o nadzorze i Trybunale oraz 

— naruszył art. 14 ust. 2 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych i art. 5 ust. 2 lit. d) 
porozumienia o nadzorze i Trybunale, nie dopełniając obowiązku odpowiedniej weryfikacji zgodności 
środków norweskich z prawodawstwem EOG.
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