
CM\814402LT.doc PE441.083v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.4.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1661/2008 dėl Maltos mėgėjų krepšinio klubo draudimo peticijos 
pateikėjo sūnui išeiti iš klubo, kurią pateikė Maltos pilietis Mike Santo 
Valentino Portera

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nesutinka su Sent Andruso mieste (Malta) esančio krepšinio klubo 
„Luxol“ atsisakymu atleisti jo sūnų nuo įsipareigojimų klubui. Pasak peticijos pateikėjo, jo 
sūnus žaidžia krepšinį Maltos mėgėjų krepšinio klube, su kuriuo jis sudaręs sutartį metams. 
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad nei jam, nei jo sūnui niekada nebuvo pranešta apie nuostatas, 
taikomas norint pasitraukti iš žaidėjų gretų. Peticijos pateikėjas mano, kad pažeista jo sūnaus 
laisvė jungtis į asociacijas, ir protestuoja prieš klubo bandymus gauti kompensaciją dėl 
sutarties nutraukimo. Peticijos pateikėjo sūnus šiuo metu studijuoja Brunelio universitete 
(Jungtinė Karalystė), o Maltos klubas pareikalavo grįžti į Maltą ir žaisti klube. Peticijos 
pateikėjas prašo Europos Parlamento išnagrinėti atvejį, nes Maltos krepšinio federacijai 
pateiktas skundas buvo bevaisis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad jo sūnui, žaidžiančiam mėgėjų krepšinį Sent Andruso 
miesto (Malta) krepšinio klube „Luxol“, leidžiama išeiti iš klubo tik sumokėjus klubui 
piniginę kompensaciją. Peticijos pateikėjo sūnus nori išvykti iš Maltos į Jungtinę Karalystę 
studijuoti.
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Pagal naujas SESV 165 straipsnio nuostatas mėgėjų sportui taikoma Sąjungos teisė. SESV 
18 straipsniu draudžiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės. Be to, 1995 m. gruodžio 
15 d. Sprendime Bosman Teismas nusprendė, kad taisyklėmis, susijusiomis su profesionalių 
sportininkų perėjimu, būtų sudaromos kliūtys laisvam darbuotojų judėjimui, o tai draudžiama 
SESV 45 straipsniu.

Komisija mano, kad nuo šiol šios taisyklės taikomos ir sportininkams mėgėjams, ir kad visos 
kliūtys laisvam sportininkų judėjimui, pavyzdžiui, draudimas sportininkui mėgėjui išeiti iš
klubo ar reikalavimas už tai sumokėti kompensaciją, gali būti kliūtys laisvam piliečių 
judėjimui ir pažeisti Sąjungos teisę, visų pirma SESV 18 ir 21 straipsnius.

2009 m. spalio 26 d. Komisija susisiekė su peticijos pateikėju, norėdama gauti papildomos 
informacijos apie dabartinę padėtį. Spalio 27 d. peticijos pateikėjas patvirtino, kad jo sūnus 
tikrai yra sportininkas mėgėjas ir kad jis negalėjo prisijungti prie Jungtinėje Karalystėje 
esančio Brunelio universiteto komandos, nes jo perėjimui prieštarauja klubas „Luxol“, taip 
neleisdamas tobulėti jo talentui. Peticijos pateikėjas taip pat paminėjo, kad dėl šio ginčo jis 
kreipėsi į Maltos arbitražo centrą.

2009 m. spalio 29 d. Komisija taip pat susisiekė su kompetentingomis Maltos valdžios 
institucijomis, norėdama išgirsti jų pastabas šiuo klausimu ir gauti informacijos apie Maltos 
krepšinio federacijos ir klubo „Luxol“ taikomas perėjimo taisykles. 2009 m. gruodžio 21 d. 
Komisija gavo Maltos atsakymą. Paaiškėjo, kad Maltos krepšinio federacija netaiko jokių 
tarptautinio žaidėjų perėjimo taisyklių. Be to, su peticijos pateikėju besiginčijantis klubas 
„Luxol“ šioje srityje taisyklių nėra parengęs. Atrodo, kad ginčas kilo dėl sutarties dalykų. 
Maltos valdžios institucijos taip pat patvirtino, kad dėl šio ginčo kreiptasi į Maltos arbitražo 
centrą.

Atsižvelgiant į gautą informaciją atrodo, kad šis atvejis vienetinis ir tokių ginčų sprendimo 
praktikos nėra. Be to, pagal SESV 258 straipsnį Komisija nekompetentinga spręsti šių 
suinteresuotųjų subjektų ginčą. Šiomis aplinkybėmis tinkamiausias sprendimas ginčui 
išspręsti būtų vykdyti galimas teisines procedūras nacionaliniu lygmeniu. Būtent taip pasielgė 
ginčo šalys kreipdamosi į Maltos arbitražo centrą. Todėl Komisija šios bylos tęsti nenumato.“


