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Temats: Lūgumraksts Nr. 1661/2008, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais Mike Santo 
Valentino Portera, par Maltas amatieru basketbola kluba atteikumu ļaut viņa 
dēlam izstāties no kluba

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Sentendrjūsas (Malta) Luxol basketbola kluba atteikšanos 
atbrīvot viņa dēlu no saistībām pret šo klubu. Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, viņa dēls 
spēlē basketbolu Maltas klubā, kurā līgumi ar spēlētājiem tiek slēgti uz gadu. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka ne viņš, ne viņa dēls nav brīdināti par noteikumiem attiecībā uz 
spēlētāju izstāšanos no kluba. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāptas viņa dēla 
tiesības uz biedrošanās brīvību un iebilst pret kluba mēģinājumiem gūt peļņu no līguma 
laušanas. Viņa dēls šobrīd studē Branela universitātē Apvienotajā Karalistē un Maltas klubs 
pieprasa, lai viņš atgrieztos Maltā un turpinātu spēlēt. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu izmeklēt šo lietu, jo vēršanās pie Maltas basketbola asociācijas ir bijusi 
nesekmīga.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka viņa dēls, kurš ir sportists amatieris, nevar 
izstāties no Sentendrjūsas (Malta) pilsētas Luxol basketbola kluba, nesamaksājot finansiālu 
kompensāciju. Viņa dēls vēlas aizbraukt no Maltas, lai mācītos Apvienotajā Karalistē.

Pamatojoties uz LESD jauno 165. pantu, amatieru sports ietilpst Savienības tiesību 
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piemērošanas jomā. LESD 18. pants aizliedz jebkādu diskrimināciju pilsonības dēļ. Turklāt 
Kopienu Tiesas 1995. gada 15. decembra spriedumā Bosmana lietā ir teikts, ka noteikumi par 
profesionālo sportistu pārcelšanu ir darba ņēmēju pārvietošanās brīvības ierobežojums, ko
aizliedz ar LESD 45. pantu.

Komisija uzskata, ka šie noteikumi piemērojami arī attiecībā uz sportistiem amatieriem un ka 
jebkādi sportistu pārvietošanās ierobežojumi, piemēram, atteikšanās atbrīvot sportistu 
amatieri vai kompensācijas pieprasīšana par viņa atbrīvošanu, var būt pilsoņu pārvietošanās 
brīvības ierobežojums, pārkāpjot Savienības tiesības un jo īpaši LESD 18. un 21. pantu.

2009. gada 26. oktobrī Komisija vērsās pie lūgumraksta iesniedzēja, prasot papildu 
informāciju par pašreizējo situāciju. Iesniedzējs 27. oktobrī no jauna apliecināja, ka viņa dēls 
ir sportists amatieris un ka viņš nevarēja iestāties Branela universitātes (Apvienotā Karaliste) 
komandā, jo Luxol klubs iebilst pret viņa pārcelšanu, tādējādi kaitējot viņa prasmju attīstībai. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka viņš šo sūdzību iesniedzis Maltas Domstarpību 
izšķiršanas centrā. 

2009. gada 29. oktobrī Komisija arī vērsās pie Maltas kompetentajām iestādēm, prasot tām 
sniegt savus apsvērumus šajā lietā un ziņot par Maltas basketbola asociācijas un Luxol kluba 
noteikumiem par sportistu pārcelšanu. Komisija saņēma Maltas iestāžu atbildi 2009. gada 
21. decembrī. Secināts, ka Maltas basketbola asociācijas statūti neparedz nekādus noteikumus 
attiecībā uz spēlētāju starptautisku pārcelšanu. Turklāt Luxol klubs strīdā ar sūdzības 
iesniedzēju nenosaka šādus noteikumus. Šķiet, ka strīdam ir līgumiska izcelsme. Maltas 
iestādes arī apstiprina, ka sūdzība tika iesniegta Maltas Domstarpību izšķiršanas centrā.

Pamatojoties uz saņemto informāciju, šķiet, ka iespējamajam pārkāpumam ir individuāls 
raksturs, un tas neizriet no plašākas vispārējas prakses. Turklāt tas ir strīds starp 
privātpersonām, un saskaņā ar LESD 258. pantu Komisijai šajā jomā nav kompetences. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, šā strīda risināšanā vispiemērotākie, šķiet, ir valsts līmeņa 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Tas nozīmē arī līdzekļus, ko lietas dalībnieki izmantoja Maltas 
Domstarpību izšķiršanas centrā. Tāpēc Komisija neturpinās izskatīt šo lietu.”


