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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1661/2008, внесена от г-н Mike Santo Valentino Portera, с малтийско 
гражданство, относно отказ от страна на малтийски непрофесионален 
баскетболен клуб да освободи сина му от клуба

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу отказа на баскетболен клуб Луксол (Luxol) 
от St Andrews (Малта) да освободи неговия син от задълженията му към клуба. Според 
вносителя на петицията, неговият син играе непрофесионален баскетбол в малтийския 
клуб въз основа на годишна регистрация. Вносителят на петицията привежда 
аргументи, че нито той, нито неговият син са били уведомявани в който и да е момент 
за правилата, касаещи освобождаване на играчи. Вносителят на петицията счита, че 
правото на свобода на сдружаване на неговия син е нарушено и протестира срещу 
опитите на клуба да получи пари за освобождаване от договора. В момента неговият 
син следва в университета Brunel във Великобритания и е повикан от малтийския клуб 
да се върне в Малта, за да играе. Вносителят на петицията моли Европейския 
парламент да проучи въпроса, тъй като жалбата до Малтийската баскетболна асоциация 
не е довела до успех.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Вносителят на петицията се жалва, че на неговия син, непрофесионален спортист, е 
отказано да напусне баскетболен клуб Луксол (Luxol) от St Andrews (Малта), освен ако 
изплати финансова компенсация. Синът на вносителя иска да напусне Малта, за да учи 
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в Обединеното кралство.

Непрофесионалният спорт попада в приложното поле на правото на ЕС по силата на 
новите разпоредби на член 165 от ДФЕС. Член 18 от ДФЕС забранява всякаква 
дискриминация на основание гражданство. Освен това в своето решение „Bosman“ от 
15 декември 1995 г., Съдът счете, че правилата относно трансферите на професионални 
спортисти представляват пречки за свободното движение на работници, забранени от 
член 45 от ДФЕС.

Комисията счита, че понастоящем тези правила се прилагат за непрофесионалните 
спортисти и че всяка пречка във връзка с мобилността на спортисти, като отказа за 
освобождаване на непрофесионален спортист или изплащането на обезщетения за 
освобождаването му, може да представляват пречка за свободното движение на 
граждани в нарушение на правото на ЕС, и по-конкретно на членове 18 и 21 от ДФЕС.

Комисията се свърза с вносителя на петицията на 26 октомври 2009 г., за да поиска 
допълнителна информация относно настоящата му ситуация. Вносителят потвърди на 
27 октомври, че синът му е непрофесионален спортист и не е могъл да се присъедини 
към университетския отбор на университета Brunel в Обединеното кралство поради 
противопоставяне от страна на клуб Луксол във връзка с трансфера му, което е в ущърб 
на развитието на талантите му. Вносителят също посочва, че е отнесъл този спор към 
Арбитражния център на Малта.

Комисията се свърза и с компетентните малтийски органи на 29 октомври 2009 г., с цел 
да получи техните коментари относно въпросната ситуация и да получи информация 
относно правилата за трансфери на Малтийската баскетболна федерация и клуб 
Луксол. Отговорът на Малта беше получен от Комисията на 21 декември 2009 г. 
Изглежда правилникът на Малтийската баскетболна федерация не налага никакви 
правила по отношение на международния трансфер на играчи. Освен това клуб Луксол, 
който е в спор с жалбоподателя, не е приел правила за това. Изглежда, че спорът е с 
договорен произход. Малтийските органи също са потвърдили, че спорът е отнесен към 
Арбитражния център на Малта.

С оглед на получената информация изглежда, че установеното нарушение е изолиран
случай, който не се отнася към по-обща практика. Освен това става въпрос за спор 
между частноправни субекти, по който Комисията не е компетентна да се намесва по 
силата на член 258 от ДФЕС. При тези обстоятелства използването на наличните 
съдебни процедури на национално равнище изглежда е най-подходящият начин за 
намиране на решение на спора. Впрочем това е предприетият от страните път пред 
Арбитражния център на Малта. Следователно Комисията не предвижда да продължи 
разглеждането на този случай.


