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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1661/2008 af Mike Santo Valentino Portera, maltesisk statsborger, 
om en maltesisk amatørbasketballklubs afslag på at frigøre hans søn fra klubben

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at Luxol Basketball Club of St Andrews har afvist at frigøre hans søn 
fra hans forpligtelser over for klubben. Ifølge andrageren har hans søn spillet basketball på 
amatørplan i den maltesiske klub på grundlag af en tilmelding på årsbasis. Andrageren 
hævder, at hverken han eller hans søn er blevet informeret om bestemmelserne vedrørende 
frigørelse af spillere. Andrageren mener, at hans søns ret til foreningsfrihed er blevet krænket, 
og han klager over klubbens forsøg på at tjene penge på at frigøre kontrakten. Sønnen studerer 
på nuværende tidspunkt ved Brunel universitet i Det Forenede Kongerige, men den maltesiske 
klub har krævet, at han vender tilbage til Malta for at spille. Andrageren anmoder Europa-
Parlamentet om at undersøge sagen, eftersom appellen til det maltesiske basketballforbund 
har været resultatløs.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andrageren klager over, at basketballklubben Luxol fra Saint Andrews, Malta, afviser at 
frigøre hans søn, som er sportsudøver på amatørplan, fra klubben, medmindre han betaler en 
økonomisk kompensation. Sønnen ønsker at forlade Malta for at studere i Det Forenede 
Kongerige.

Sport på amatørplan henhører i henhold til de nye bestemmelser i artikel 165 i TEUF under 
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EU's kompetenceområde. I henhold til artikel 18 i TEUF er al forskelsbehandling, der udøves 
på grundlag af nationalitet, forbudt. I Bosman-dommen af 15. december 1995 vurderede 
Domstolen i øvrigt, at transferreglerne vedrørende professionelle sportsudøvere udgjorde en 
hindring for arbejdskraftens frie bevægelighed, hvilket er forbudt i henhold til artikel 45 i 
TEUF.

Kommissionen er af den opfattelse, at disse regler også gælder for amatørsportsudøvere, og at 
enhver hindring for sportsudøvernes mobilitet, såsom afvisning af at frigøre en 
amatørsportsudøver eller krav om økonomisk kompensation for at frigøre en sådan 
sportsudøver, udgør en hindring for borgernes frie bevægelighed og dermed en krænkelse af 
EU-retten, herunder artikel 18 og 21 i TEUF.

Kommissionen har kontaktet andrageren den 26. oktober 2009 og anmodet om supplerende 
oplysninger om hans aktuelle situation. Andrageren bekræftede den 27. oktober, at hans søn 
er amatørsportsudøver, og at han ikke har kunnet spille for universitetsholdet på Brunel 
universitet i Det Forenede Kongerige, da klubben Luxol har modsat sig hans transfer, hvilket 
er til skade for udviklingen af hans talent. Andrageren nævnte ligeledes, at han har indbragt 
sagen for Maltas voldgiftscenter.

Kommissionen har endvidere den 29. oktober 2009 kontaktet de kompetente maltesiske 
myndigheder og anmodet om deres bemærkninger til den pågældende sag samt oplysninger 
om det maltesiske basketballforbunds og klubben Luxols transferregler. Kommissionen 
modtog et svar fra Malta den 21. december 2009. Det fremgår heraf, at det maltesiske 
basketballforbunds vedtægter ikke indeholder nogen som helst bestemmelser om international 
transfer af spillere. Klubben Luxol, som er i konflikt med klageren, har i øvrigt ikke opstillet 
regler i denne henseende. Det ser ud til, at konflikten er et kontraktmæssigt anliggende. De 
maltesiske myndigheder har endvidere bekræftet, at sagen er blevet indbragt for Maltas 
voldgiftscenter.

På baggrund af de fremsendte oplysninger ser det ud til, at den påståede overtrædelse er et 
enkeltstående tilfælde, der ikke kan henføres til en mere generel fremgangsmåde. Det drejer 
sig i øvrigt om en konflikt mellem enkeltpersoner, i forbindelse med hvilken Kommissionen 
ikke har nogen kompetence i medfør af artikel 258 i TEUF. Under disse omstændigheder 
synes anvendelsen af de klagemuligheder, der er tilgængelige på nationalt plan, at være det 
mest hensigtsmæssige med henblik på at finde en løsning på konflikten. Det er i øvrigt det, 
parterne har gjort ved at indgive sagen for Maltas voldgiftscenter. Kommissionen agter derfor 
ikke at gå videre med denne sag."


