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Θέμα: Αναφορά 1661/2008, του Mike Santo Valentino Portera, μαλτεζικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση ενός μαλτεζικού ερασιτεχνικού συλλόγου 
καλαθοσφαίρισης να αποδεσμεύσει τον γιο του από τον σύλλογο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την άρνηση του συλλόγου καλαθοσφαίρισης του Αγίου 
Ανδρέα Luxol (Μάλτα) να αποδεσμεύσει τον γιο του από τις υποχρεώσεις του προς τον 
σύλλογο. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο γιος του έπαιζε ως ερασιτέχνης καλαθοσφαιριστής 
στον μαλτεζικό σύλλογο βάσει μιας ετήσιας εγγραφής. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ούτε ο 
ίδιος ούτε ο γιος του ενημερώθηκαν ποτέ για τους κανονισμούς σχετικά με την αποδέσμευση 
παικτών. Ο αναφέρων θεωρεί ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα του γιου του στην ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και διαμαρτύρεται για τις προσπάθειες του συλλόγου να αποκομίσει 
χρήματα από την αποδέσμευση. Ο γιος του σπουδάζει επί του παρόντος στο Πανεπιστήμιο 
του Brunel στο Ηνωμένο Βασίλειο και κλήθηκε από τον μαλτεζικό σύλλογο να επιστρέψει 
στη Μάλτα για να παίξει. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει 
την υπόθεση, καθώς η προσφυγή στη Μαλτεζική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ήταν 
ανεπιτυχής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την άρνηση του συλλόγου καλαθοσφαίρισης Luxol του Αγίου 
Ανδρέα της Μάλτας να αποδεσμεύσει τον γιο του, ερασιτέχνη αθλητή, εκτός αν καταβάλει 
οικονομική αποζημίωση. Ο γιος του επιθυμεί να φύγει από τη Μάλτα και να μεταβεί για 
σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης δυνάμει 
των νέων διατάξεων του άρθρου 165 της ΣΛΕΕ. Το άρθρο 18 της ΣΛΕΕ απαγορεύει κάθε 
διάκριση λόγω ιθαγενείας. Επίσης, στην απόφασή του της 15ης Δεκεμβρίου 1995 στην 
υπόθεση Bosman, το Δικαστήριο αξιολόγησε ότι οι κανόνες περί μετεγγραφών 
επαγγελματιών αθλητών συνιστούν κωλύματα που παρεμβάλλονται στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων και απαγορεύονται από το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω κανόνες ισχύουν εξίσου και για τους ερασιτέχνες αθλητές 
και ότι κάθε εμπόδιο όσον αφορά την κυκλοφορία των αθλητών όπως η άρνηση 
αποδέσμευσης ενός ερασιτέχνη αθλητή ή η καταβολή αποζημίωσης για την αποδέσμευση 
αυτού συνιστά δυνητικά κώλυμα που παρεμβάλλεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
πολιτών κατά παράβαση του δικαίου της Ένωσης, κυρίως των άρθρων 18 και 21 της ΣΛΕΕ. 

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τον αναφέροντα στις 26 Οκτωβρίου 2009 για να του ζητήσει 
συμπληρωματικές πληροφορίες για την τρέχουσα κατάστασή του. Ο τελευταίος επιβεβαίωσε 
στις 27 Οκτωβρίου ότι ο γιος του είναι όντως ερασιτέχνης αθλητής και ότι δεν ήταν σε θέση 
να ενταχθεί στην πανεπιστημιακή ομάδα του Brunel στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της 
άρνησης μετεγγραφής του εκ μέρους του συλλόγου του Luxol, σε βάρος της ανάπτυξης των 
ταλέντων του. Ο αναφέρων επίσης επεσήμανε ότι προσέφυγε στο Κέντρο Διαιτησίας της 
Μάλτας.  

Η Επιτροπή επικοινώνησε και με τις αρμόδιες αρχές της Μάλτας στις 29 Οκτωβρίου 2009 
προκειμένου να λάβει τις παρατηρήσεις τους επί της εν λόγω κατάστασης και να λάβει 
πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες περί μετεγγραφών της μαλτέζικης Ομοσπονδίας 
Καλαθοσφαίρισης και του συλλόγου του Luxol. Η Επιτροπή έλαβε την απάντηση της 
Μάλτας στις 21 Δεκεμβρίου 2009. Καθώς φαίνεται, οι κανονισμοί της μαλτέζικης 
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης δεν επιβάλλουν κανένα κανόνα σχετικά με τη διεθνή 
μετεγγραφή παικτών. Επιπλέον, ο σύλλογος του Luxol που βρίσκεται σε αντιδικία με τον 
καταγγέλλοντα δεν έχει θεσπίσει σχετικούς κανόνες. Φαίνεται ότι η αντιδικία είναι 
συμβατικής προέλευσης. Οι μαλτέζικες αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι το Κέντρο Διαιτησίας 
της Μάλτας έχει επιληφθεί της υπόθεσης.

Υπό το πρίσμα των πληροφοριών που ελήφθησαν, φαίνεται ότι η επικαλούμενη παράβαση 
συνιστά μεμονωμένη περίπτωση που δεν υποδεικνύει γενικότερη πρακτική. Επίσης, 
πρόκειται για διαφορά μεταξύ ιδιωτών για την οποία δεν είναι αρμόδια η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. Υπό αυτές τις συνθήκες, φαίνεται πως πλέον 
ενδεδειγμένη για την επίλυση της διαφοράς είναι η χρήση των μέσων προσφυγής που είναι 
διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο. Εξάλλου, τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ήδη προσφύγει στο 
Κέντρο Διαιτησίας της Μάλτας. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια στην 
εν λόγω υπόθεση.


