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Suġġett: Petizzjoni 1661/2008, imressqa mis-Sur Mike Santo Valentino Portera, ta’
nazzjonalità Maltija, dwar ir-rifjut minn klabb tal-baskitbol tad-dilettanti 
Malti li jirrilaxxa lill-ibnu mill-klabb

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra r-rifjut tal-Luxol Basketball Club ta’ St Andrews (Malta) li 
jirrilaxxa lill-ibnu mill-obbligi tal-klabb. Skont il-petizzjonant, ibnu kien jilgħab il-baskitbol 
tad-dilettanti fil-klabb Malti fuq bażi ta’ reġistrazzjoni annwali. Il-petizzjonant jargumenta li 
la hu u lanqas ibnu ma kienu magħmula konxji dwar ir-regolamenti rigward ir-rilaxx tal-
plejers. Il-petizzjonant jikkunsidra li d-dritt ta’ ibnu għall-libertà ta’ assoċjazzjoni nkiser u 
jipprotesta kontra t-tentattivi tal-klabb li jikseb flus għar-rilaxx tal-kuntratt. Ibnu preżentament 
qed jistudja fi Brunel University fir-Renju Unit u ssejjaħ mill-klabb Malti biex jirritorna lejn 
Malta biex jilgħab. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga din il-
kwistjoni billi l-appell lill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Baskitbol ma ntlaqax.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4), tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonant jipprotesta kontra r-rifjut tal-klabb tal-baskitbol tal-Luxol fir-raħal ta’ St 
Andrews f’Malta li jirrilaxxa lill-ibnu, li huwa plejer dilettant, sakemm ma jħallasx kumpens 
finanzjarju. Dan tal-aħħar jixtieq jitlaq minn Malta biex jistudja fir-Renju Unit.

Il-plejer dilettant jaqa’ fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni skont dispożizzjonijiet 
ġodda tal-Artikolu 165 TFUE. L-Artikolu 18 TFUE jipprojbixxi kull diskriminazzjoni abbażi
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tan-nazzjonalità. Barra minn hekk, fil-każ tagħha Bosman tal-15 ta’ Diċembru 1995, il-Qorti 
kienet tal-opinjoni li r-regoli dwar it-trasferimenti sportivi professjonali kienu jikkostittwixxu 
restrizzjonijiet għall-moviment liberu tal-ħaddiema li huma projbiti mill-Artikolu 45 TFUE. 

Il-Kummissjoni tikkunsidra li dawn ir-regoli japplikaw minn issa ’l quddiem għal sportivi 
dilettanti u li kwalunkwe ostaklu li jirrigwarda l-mobilità tal-isportivi bħal pereżempju r-rifjut 
li jiġi rilaxxat dilettant sportiv jew il-ħlas ta’ kumpens biex jiġi meħlus dan tal-aħħar jistgħu 
jikkostitwixxu ostaklu għall-moviment liberu taċ-ċittadini u dan imur kontra l-liġi tal-Unjoni, 
b’mod partikolari l-Artikoli 18 u 21 TFUE. 

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-petizzjonant fis-26 ta’ Ottubru 2009 sabiex titolbu 
informazzjoni kumplimentari dwar is-sitwazzjoni attwali. Dan ikkonferma fis-27 ta’ Ottubru 
li ibnu huwa dilettant sportiv u li ma setax jissieħeb mat-tim universitarju ta’ Brunel tar-Renju 
Uni minħabba l-oppożizzjoni għat-trasferiment tiegħu mill-klabb tal-Luxol, għad-detriment 
tal-iżvilupp tat-talenti tiegħu. Il-petizzjonant semma wkoll li huwa ressaq dan l-ilment
quddiem iċ-Ċentru tal-Arbitraġġ ta’ Malta.  

Il-Kummissjoni kkuntattjat ukoll lill-awtoritajiet Maltin fid-29 ta’ Ottubru 2009 sabiex 
titlobhom l-osservazzjonijiet tagħhom dwar is-sitwazzjoni inkwistjoni u sabiex tikseb 
informazzjoni dwar ir-regoli ta’ trasferiment tal-Federazzjoni Maltija tal-baskitbol u tal-klabb 
tal-Luxol. Ir-risposta ta’ Malta waslet għand il-Kummissjoni fil-21 ta’ Diċembru 2009. Jidher 
li r-regoli tal-Federazzjoni Maltija tal-Baskitbol ma jimponu l-ebda regoli f’dak li jirrigwarda 
t-trasferiment internazzjonali tal-plejers. Barra minn hekk, il-klabb tal-Luxol li dwaru qed 
jilmenta l-petizzjonant ma ppreskriviex regoli f’dan ir-rigward. Jidher li dan in-nuqqas ta’ qbil 
jirriżulta mill-kuntratt. L-awtoritajiet Maltin ikkonfermaw ukoll li l-ilment tressaq quddiem 
iċ-Ċentru tal-Arbitraġġ ta’ Malta.

Fid-dawl tal-informazzjoni miksuba, jidher li l-allegat ksur huwa każ limitat li ma jindikax 
prattika aktar ġenerali. Barra minn hekk, dan huwa nuqqas ta’ qbil bejn persuni li għalih il-
Kummissjoni m’għandhiex kompetenzi skont l-Artikolu 258 TFUE. F’dawn iċ-ċirkustanzi, l-
użu ta’ mezzi ta’ rikors disponibbli fil-livell nazzjonali jidher li huwa l-aktar mod adegwat 
biex tinstab soluzzjoni għal dan l-ilment. Barra minn hekk dan kien il-mezz użat mill-partijiet 
għall-ilment imressaq quddiem iċ-Ċentru tal-Arbitraġġ ta’ Malta. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni m’għandhiex l-intenzjoni li tkompli ssegwi din il-kwistjoni.


