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Tárgy: Mike Santo Valentino Portera, máltai állampolgár által benyújtott
1661/2008. számú petíció egy máltai amatőr kosárlabdaklub részéről fiának a 
klubból való kilépése engedélyezésének megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az ellen tiltakozik, hogy a St. Andrews-i (Málta) Luxol Basketball Club 
nem hajlandó mentesíteni fiát a klubbal kapcsolatos kötelezettségek alól. A petíció benyújtója 
azt állítja, hogy fia a máltai klubban éves regisztrálás alapján játszik amatőr kosárlabdát. A 
petíció benyújtója szerint sem vele, sem fiával nem ismertették a játékosok elengedésével 
kapcsolatos szabályokat. A petíció benyújtója azt állítja, hogy megsértették fiának szabad 
gyülekezéshez való jogát, és kifogásolja, hogy a klub pénzt próbál szerezni a szerződés 
megszüntetése fejében. Fia jelenleg az Egyesült Királyságban tanul a Brunel Egyetemen, és a 
máltai klub visszahívta Máltára játszani. A petíció benyújtója az ügy kivizsgálására kéri az 
Európai Parlamentet, mivel sikertelenül fellebbeztek a Máltai Kosárlabda-szövetséghez.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója azt panaszolja, hogy amatőr sportoló fia esetében megtagadják, hogy 
elhagyja a máltai Saint Andrews-i Luxol kosárlabdaklubot, amennyiben nem fizet pénzbeli 
ellentételezést.  Fia azért kívánja Máltát elhagyni, hogy az Egyesült Királyságban 
tanulhasson.
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Az EUMSz. 165. cikkének új rendelkezései szerint az amatőr sport az uniós jog hatálya alá 
tartozik.  Az EUMSz. 18. cikke értelmében tilos az állampolgárság alapján történő bármely 
megkülönböztetés.  Ezen túlmenően a Bíróság a Bosman-ügyben 1995. december 15-én 
hozott ítéletében kimondta, hogy a professzionális sportolók átigazolásával kapcsolatos 
szabályok a munkavállalók szabad mozgásának az EUMSz. 45. cikke értelmében tilos 
korlátozásnak minősülnek.  

A Bizottság úgy véli, hogy e szabályok már az amatőr sportolókra is vonatkoznak, és hogy a 
sportolók mobilitását érintő valamennyi akadály – mint például valamely amatőr sportoló 
elengedésének megtagadása, vagy elengedéséért cserébe ellentételezés megfizetése – az uniós 
jog, és különösen az EUMSz. 18. és 21. cikkének megsértésével a polgárok szabad 
mozgásának akadályát képezi.

A Bizottság 2009. október 26-án kapcsolatba lépett a petíció benyújtójával, hogy további 
tájékoztatást kérjen a fennálló helyzetről.  A petíció benyújtója október 27-én megerősítette, 
hogy fia valóban amatőr sportoló, és hogy azért nem tudott belépni az egyesült királyságbeli 
Brunel egyetemi csapatába, mert a Luxol klub ellenezte átigazolását, ami gátolta tehetségének 
fejlesztését. A petíció benyújtója azt is megemlítette, hogy a jogvitát a máltai 
választottbíróság elé terjesztette. 

A Bizottság továbbá 2009. október 29-én megkereste a hatáskörrel rendelkező máltai 
hatóságokat is, hogy megszerezze a szóban forgó helyzettel kapcsolatos észrevételeiket, 
valamint hogy információkhoz jusson a máltai kosárlabda-szövetség és a Luxol klub 
átigazolásokkal kapcsolatos szabályairól. Málta válasza 2009. december 21-én érkezett meg a 
Bizottsághoz. Úgy tűnik, hogy a máltai kosárlabda-szövetség szabályzata nem tartalmaz 
semmiféle szabályt a játékosok nemzetközi átigazolásával kapcsolatban. Ezen túlmenően a 
panaszossal jogvitában álló Luxol klub nem írt elő ilyen értelmű szabályokat. Úgy tűnik, hogy 
a jogvita kötelmi jogi eredetű. A máltai hatóságok azt is megerősítették, hogy a jogvitát a 
máltai választottbíróság elé terjesztették.

A kapott tájékoztatás fényében úgy tűnik, hogy az állítólagos jogsértés olyan egyedi eset, 
amely nem képez általános gyakorlatot.  Ezenfelül olyan, magánszemélyek közötti jogvitáról 
van szó, amely tekintetében a Bizottság – az EUMSz. 258. cikke értelmében – nem 
rendelkezik hatáskörrel. E körülmények között úgy tűnik, hogy a nemzeti szinten 
rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek kihasználása a jogvita rendezésére szolgáló 
legmegfelelőbb eszköz. Egyébiránt ez az a jogorvoslati lehetőség, amelyet a máltai 
választottbíróság előtti jogvitában részes felek alkalmaztak. Következésképpen a Bizottság 
nem kíván az ügyben további vizsgálatot folytatni.


