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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy:  Petycja 1661/2008, którą złożył Mike Santo Valentino Portera (Malta), 
w sprawie odmowy zwolnienia jego syna przez maltański amatorski klub 
koszykówki

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje w związku z odmową klubu koszykówki Luxol z St Andrews 
(Malta) zwolnienia jego syna z obowiązków klubowych. Według składającego petycję jego 
syn grał amatorsko w koszykówkę w maltańskim klubie na podstawie corocznych zapisów. 
Składający petycję przekonuje, że ani on, ani jego syn nie byli świadomi uregulowań 
dotyczących zwalniania graczy. Składający petycję uważa, że swoboda zrzeszania się jego 
syna została naruszona i protestuje w związku z próbami uzyskania przez klub pieniędzy za 
rozwiązanie umowy. Jego syn studiuje obecnie na Uniwersytecie Brunel w Wielkiej Brytanii, 
a maltański klub wezwał go do powrotu na Maltę w celu podjęcia gry. Składający petycję 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy, ponieważ odwołanie 
wniesione do Maltańskiego Stowarzyszenia Koszykówki okazało się bezskuteczne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składający petycję zwraca się ze skargą, że jego synowi będącemu sportowcem-amatorem
odmówiono opuszczenia klubu koszykówki Luxol działającego w mieście Saint Andrews na 
Malcie, o ile nie zapłaci rekompensaty finansowej. Syn składającego petycję zamierza 
wyjechać z Malty w celu podjęcia studiów w Wielkiej Brytanii.
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Sport amatorski mieści się w zakresie stosowania prawa Unii na mocy nowych przepisów 
art. 165 TFUE. W art. 18 TFUE zakazuje się wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową. Ponadto w wyroku w sprawie Bosman z dnia 15 grudnia 1995 r. 
Trybunał orzekł, że zasady związane z transferami sportowców zawodowych stanowią 
przeszkodę dla wolnego przepływu pracowników, zakazaną przez art. 45 TFUE.

Komisja uważa, że powyższe zasady mają odtąd zastosowanie do sportowców-amatorów oraz 
że wszelkie przeszkody w zakresie mobilności sportowców, takie jak odmowa zwolnienia 
sportowca-amatora czy też zapłata odszkodowania za jego zwolnienie, mogą stanowić 
przeszkodę dla swobodnego przepływu obywateli będącą naruszeniem prawa Unii, zwłaszcza 
art. 18 i 21 TFUE.

W dniu 26 października 2009 r. Komisja zwróciła się do składającego petycję w celu 
uzyskania informacji uzupełniających w odniesieniu do jego obecnej sytuacji. Ten zaś w dniu 
27 października potwierdził, że jego syn jest sportowcem-amatorem i nie mógł dołączyć do 
drużyny Uniwersytetu Brunel w Wielkiej Brytanii ze względu na brak zgody klubu Luxol na
jego transfer, ze szkodą dla rozwoju jego zdolności. Składający petycję wspomniał również, 
że wszczął postępowanie w tej sprawie przed maltańskim organem arbitrażowym.

W dniu 29 października 2009 r. Komisja zwróciła się także do właściwych władz maltańskich 
w celu zapoznania się z ich uwagami w związku z sytuacją, o której mowa, oraz uzyskania 
informacji na temat zasad transferów obowiązujących w Maltańskim Stowarzyszeniu
Koszykówki i klubie Luxol. Komisja otrzymała odpowiedź ze strony Malty w dniu 
21 grudnia 2009 r. Wygląda na to, że regulamin Maltańskiego Stowarzyszenia Koszykówki
nie nakłada żadnych zasad w zakresie międzynarodowych transferów zawodników. Także
klub Luxol, który prowadzi spór ze skarżącym, nie określił zasad w tej materii. Zdaje się, że 
podłożem sporu jest zawarta umowa. Władze maltańskie potwierdziły również wszczęcie 
postępowania w tej sprawie przed maltańskim organem arbitrażowym.

W świetle uzyskanych informacji wydaje się, że domniemane naruszenie jest przypadkiem 
o charakterze jednostkowym i nie wynika z praktyk stosowanych w bardziej ogólnym 
kontekście. Ponadto sprawa dotyczy sporu między podmiotami prywatnymi, w zakresie 
którego Komisja nie posiada kompetencji z tytułu art. 258 TFUE. W zaistniałych 
okolicznościach zdaje się, że najbardziej stosowną metodą umożliwiającą rozwiązanie tego 
sporu będzie skorzystanie ze środków odwoławczych dostępnych na szczeblu krajowym. 
Środki te zostały zresztą podjęte przez strony w sporze prowadzonym przed maltańskim 
organem arbitrażowym. W związku z tym Komisja nie zamierza podejmować dalszych 
działań w tej sprawie.


