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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1661/2008, adresată de Mike Santo Valentino Portera, de cetăţenie
malteză, privind refuzul unui club maltez de baschet pentru amatori de a-i 
elibera fiul de obligaţiile faţă de club

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul protestează împotriva refuzului clubului de baschet Luxol din St Andrews (Malta) 
de a-i elibera fiul de obligaţiile faţă de club. Potrivit petiţionarului, fiul său a jucat baschet 
pentru amatori la clubul maltez pe baza unei înscrieri anuale. Petiţionarul susţine că nici lui, 
nici fiului său nu le-au fost aduse la cunoştinţă reglementările privind eliberarea jucătorilor. 
Petiţionarul consideră că dreptul fiului său la libertatea de asociere a fost încălcat şi 
protestează împotriva încercărilor clubului de a obţine bani pentru rezilierea contractului. În 
prezent, fiul său studiază la Universitatea Brunel din Regatul Unit şi a fost somat de clubul 
maltez să revină în Malta pentru a juca. Petiţionarul solicită Parlamentului European să 
examineze chestiunea, întrucât apelul pe lângă Asociaţia Malteză de Baschet a fost nereuşit.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiţionarul se plânge de faptul că fiului său, sportiv amator, nu i se permite să părăsească 
clubul de baschet Luxol din oraşul Saint Andrews, Malta, decât dacă plăteşte o compensaţie 
financiară. Fiul petiţionarului doreşte să părăsească Malta pentru a merge la studii în Regatul 
Unit.

Sportul amator se încadrează în domeniul de aplicare a legislaţiei Uniunii în temeiul noilor 
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dispoziţii ale articolului 165 din TFUE. Articolul 18 din acesta interzice orice discriminare pe 
motiv de naţionalitate. De altfel, în hotărârea Bosman din 15 decembrie 1995, Curtea a 
considerat că normele referitoare la transferurile sportivilor profesionişti constituie obstacole 
pentru libera circulaţie a lucrătorilor, care sunt interzise de articolul 45 din TFUE.

Comisia consideră că aceste norme se aplică acum şi în cazul sportivilor amatori şi că orice 
obstacol în calea mobilităţii sportivilor, precum refuzul de a elibera un sportiv amator de 
obligaţii sau impunerea plăţii unor indemnizaţii pentru a fi eliberat de acestea, poate constitui 
un obstacol pentru libera circulaţie a cetăţenilor, încălcând legislaţia Uniunii, în special 
articolele 18 şi 21 din TFUE.

Comisia a contactat petiţionarul la data de 26 octombrie 2009 pentru a-i cere informaţii 
suplimentare privind situaţia sa actuală. Acesta a confirmat la 27 octombrie că fiul său este,
într-adevăr, sportiv amator şi că nu a putut să se alăture echipei universitare din Brunel, 
Regatul Unit din cauza refuzului clubului Luxol de a aproba transferul, în detrimentul 
dezvoltării talentelor acestuia. Petiţionarul a menţionat, de asemenea, că a prezentat acest caz 
şi Centrului de Arbitraj din Malta. 

La 29 octombrie 2009, Comisia a contactat, de asemenea, autorităţile malteze competente 
pentru a afla părerea acestora privind situaţia în cauză şi pentru a obţine informaţii privind 
normele în materie de transferuri ale Federaţiei malteze de baschet şi ale clubului Luxol. 
Răspunsul Maltei a ajuns la Comisie la 21 decembrie 2009. Se pare că regulamentul 
Federaţiei malteze de baschet nu impune nicio regulă în ceea ce priveşte transferul 
internaţional al jucătorilor. De altfel, clubul Luxol în litigiu cu reclamantul nu a instituit reguli 
în acest sens. Se pare că litigiul este de natură contractuală. Autorităţile malteze au confirmat,
de asemenea, că procedura contencioasă a fost prezentată Curţii de Arbitraj din Malta.

În lumina informaţiilor obţinute, se pare că infracţiunea prezentată este un caz punctual, care 
nu denotă o practică mai generală. De altfel, este vorba de un litigiu între persoane private,
care nu ţine de competenţa Comisiei, în conformitate cu articolul 258 din TFUE. În aceste 
condiţii, utilizarea căilor de recurs disponibile la nivel naţional pare să fie metoda cea mai 
adecvată pentru a găsi o soluţie la litigiu. Aceasta este, de altfel, metoda care a fost abordată 
de părţi în litigiul prezentat Curţii de Arbitraj din Malta. În consecinţă, Comisia nu 
intenţionează să continue urmărirea acestui caz.


