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Sammanfattning: EU-, Konkurrensrätten och Svensk Idrottsrörelse

Idrottens och särskilt fotbollens popularitet och idrottsrörelsens ideella / icke-vinstdrivande 

förhållanden, idrottens särart, genererade stora samhällsvärden under 1900-talet och lämnades med 

marginell svensk rättsinblandning. Istället kom fotbollsföreningar och utövare att underordnas 

förbundsmonopol från 1904 med strikt [regel]hierarki, som med Sveriges EU-anslutning 1995 dock 

kom att underställas EU-rätten. Högsta EU-rätt, primärrätten, utgörs av fördrag, EU-domstolarnas 

omfattande rättspraxis samt härledda och genom praxis utvecklade allmänna rättsprinciper. EU-

rätten har marknadsekonomiskt ursprung i 1958 års EEG-fördrag och europeisk tullunion med fri-

handelsområde utan inre gränser präglad av effektiv=fungerande konkurrens / tävlan där varor och 

tjänster ska kunna flöda fritt på EU-marknaden utan nationella gränshinder. Konkurrensreglerna 

med syfte att förbjuda konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning utgör 

än idag EU-rättens hårda kärna. EU-rätten genomsyras av likabehandlingsprincip som utvidgats 

och på konkurrensområdet innebär att säkerställa likvärdiga spelregler, "fair-play", så att fri tävlan 

mellan aktörerna också blir rättvis, i linje med idrottsområdets bärande grundvärde. Förbundens 

syfte av idrottsmonopol och strikta [regel]hierarki tycks därtill göra EU:s konkurrensrätt möjligt 

tillämplig på idrottsområdet. 

Men då krävs även uppfyllande av för konkurrensförbuden gemensamma ekonomiska kriterier på 

idrottens mer ideella förhållanden. EU-domstolen har i praxis emellertid urvattnat kriterierna till 

låga krav på gränsöverskridande ekonomiska relationer som ej är obetydliga. EU:s konkurrens-

regler är därigenom förmodat tillämpliga på många idrottsförhållanden även med begränsad 

ekonomisk dimension, som dessutom ökat inom idrotten över tid.

EU:s institutioner har erkänt och då även att ta hänsyn till idrottens särart och dess [mer]värden, 

som även tydliggjorts i nuvarande fördrag. EU-domstolen fastslog 2006 att idrottsregler vid 

prövning mot EU:s konkurrensregler i konkreta fallet ska tolkas utifrån sammanhang och syfte där 

idrottens särart beaktas. EU-domstolen fastställde så undantagsprövning av förbud mot konkurrens-

begränsning med krav på att idrottsreglerna uppfyller rättsprincip, proportionalitetsprincipen, dvs 

med krav på rimlighet, lämplighet och tydlig nödvändighet för att uppnå legitimt syfte av ideella 

idrottsliga [mer]värden. Detta låg i linje med tidigare EU-rättslig praxis på idrottsområdet, som 

även fastslagit att idrottsregler och faktisk tillämpning av dessa därtill måste uppfylla andra 

allmänna rättsprinciper, som [strukturerad] likabehandling. Efter domen 2006 har EU-domstolen 

även funnit idrottsförbund bryta mot andra av EU:s konkurrensregler, däribland missbruk av 

dominerande ställning. 
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1. INLEDNING: EU-, Konkurrensrätten och Svensk Idrottsrörelse

1.1 BAKGRUND ÄMNE OCH PROBLEMFORMULERING

Den svenska idrottsrörelsen växte fram under 1900-talet till den största folkrörelsen i Sverige. I 

1900-talets början var samhällsintresset lågt. Då, i ett tidevarv där män slöt sig samman och inte 

minst organiserade sig i idrottsföreningar, kom idrottens regelverk i mångt att utvecklas av de 

tidiga föreningarna och aktörerna, som efterföljande föreningar fick anamma. I takt med att idrott 

fick fler utövare och en inriktning av ett allt större och mer styrande samhälle, ökade makthavarnas 

intresse som aktiv aktör inom idrottsrörelsen. Omvänt gjorde bl a krav på större ekonomiska 

resurser för elitklubbarna, högre allmänna standardkrav, kvinnornas inträde i arbetslivet och ökade 

behov av manligt hemarbete, att ideella engagemanget även i mindre föreningar alltmer sviktade i 

slutet av 1900-talet och idrottsrörelsens vilja och behov av samhällsstöd ökade.

Trots tilltagande samverkan mellan idrott och samhälle kom idrottens regelverk i mångt och 

mycket att behållas, men med Sveriges EU-inträde kom EU-rätten att bli gällande för Sverige som 

medlemsland [se 1 kap 10 § RF / Lag 1994:1500 (Lag med anledning av Sveriges anslutning till 

EU)] och en för utmaning idrottsrörelsens regelsystem. Som Hettne m fl tydliggjort är inte bara 

EU:s grundläggande fördrag, däribland funktionsfördraget FEUF (FEUF art 1), direkt bindande för 

EU:s medlemsländer utan även EU:s allmänna rättsprinciper1 och andra bindande EU-rättsliga 

bestämmelser ska tillämpas, överordnat nationella bestämmelser som är i strid med EU-rätten.2 

Vid tidpunkten för Sveriges EU-inträde var organiserade idrottens regelverk sådant att även spelare 

på lägsta nivå inom fotbollen ”såldes” mellan föreningarna. Kom klubbarna inte överens om över-

gångssumman kunde spelare, som enbart hade fotbollen som hobby och önskade byta klubb på 

lägsta nivå, stoppas från fotbollsspel i ett år enligt reglerna. Motsvarande drabbade en kontraktslös 

professionell fotbollsspelare vid namn Jean-Marc Bosman 1990 när han förhindrades att byta 

förening mellan två EU-länder. Bosman gick till domstol och fotbollens regelverk utmanades för 

första gången på allvar av EU-rätten när den ställdes mot EU-rättens grundläggande fria rörlighet; 

"Den inre marknaden ska omfatta ett område utan gränser, där fri rörlighet för varor, personer, 

tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördragen” (art 26.2 FEUF). 

EU-domstolen kungjorde i ”Bosman-domen”3 att denna fria marknadsrörlighet (av ekonomiska 

skäl) även skulle omfatta fotbollsspelare och jämställde professionella spelares rätt att byta före-

ning inom EU med andra arbetstagares rätt att byta arbetsgivare. EU-domstolen förbjöd även andra 

UEFA-regler som inskränkte grundläggande frihetsprinciper för spelare pga annan EU-nationalitet.

1 Hettne, J. & Otken Eriksson, I. (red), EU-rättslig metod, 2 u., Norstedts Juridik 2011, s 40.
2 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 173.
3 C-415/93 ”Bosman”.
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I doktrin har Hettne m fl förtydligat att EU-rätt inte bara ska tillämpas överordnat nationell rätt av 

svenska domstolar utan även ”iakttas fullt ut redan på myndighetsnivå.”4 Svenska idrottsrörelsen, 

som är myndighetsliknande, nödgades anpassa regelverket och är inom fotbollen nu utformat så att 

amatörer som utövar idrott fritt kan byta förening under en månad per år5 vid uppfyllda formkrav.6

Men trots att EU-rätten påverkade idrottsrörelsens regelverk med sådan tydlighet skedde inte annan 

nödvändig anpassning av idrottens regelverk. Detta blottlades efter att Svenska Bilsportsförbundet 

(SBF) öppnat bestraffningsärende hos Riksidrottsnämnden mot enskild medlem för att ha anordnat 

bilsportstävling utanför förbundets regi, men istället själv blivit föremål för utredning av Kon-

kurrensverket (KKV). Som konsekvens av EU-medlemskapet har den svenska konkurrenslagen 

(2008:579) nästan helt utformats enligt EU:s konkurrensrätt och som tillsammans med EU-reglerna 

som sådana kan åberopas direkt av Konkurrensverket vid Marknadsdomstolen. Så skedde också då 

KKV kom med sitt föreläggande7 gällande SBF, ett föreläggande som i huvudsak fastställdes av 

MD 20128 och som kungjorde att SBF hade flera regler i strid med EU:s konkurrensrätt däribland 

EU:s grundläggande konkurrensregler i artikel 101 FEUF. Domen mot SBF väckte frågan om hur 

flera konkurrensbegränsade klausuler i strid med EU:s grundläggande principer och konkurrensrätt 

kan leva vidare i förbunds regelverk så många år efter ”Bosman-domen”?

Frågan tycks ständigt relevant och aktualiseras bl a av omfattande, långvariga och återkommande 

korruptionsanklagelser mot toppen av idrottsrörelsens mäktigaste förbund, fotbollens FIFA9. Inte 

bara FIFA utan högsta idrottsliga juridiska instans, CAS, har ifrågasatts sedan nationell tysk 

domstol underkänt CAS-dom mot idrottare, då CAS efter över 30 år fortfarande inte anses neutral 

och uppfylla tillräcklig rättssäkerhet.10 Konkurrensrätten hamnade även i fokus då enskilt nationellt 

förbund (norska), har regelsystem som kan neka en regerande fyrfaldig världsmästare i längdskidor 

att delta i världscupen då skidåkaren ville ha egna sponsorer som konkurrerade med förbundets.11

 Sedan Bosman-domen har idrottsfrågor även fått en allt större uppmärksamhet inom EU-rätten. 

2007 slog EU-kommissionen fast i ”vitbok om idrott” att dess beslut och europeiska domstolarnas 

rättspraxis ”erkänt och tagit hänsyn till idrottens särart” och det ska fortsätta omfatta de 60 % av 

EU:s befolkning som idrottar regelbundet och 700 000 föreningar som finns organiserade, men inte 

samtidigt innebär ett ”allmänt undantag från tillämpningen av EU-rätten.”12

4 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 175.
5 Svenska FF, 2 kap 6 § Svenska Fotboll Förbundets Representationsbestämmelser, 2015.
6 Svenska FF, 2 kap 2 § RB, 2015.
7 KKV 709/2009, KKVmot Svenska Bilsportsförbundet, beslut 2011-05-13.
8 MD 2012:16, KKVmot Svenska Bilsportsförbundet.
9 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/stories/det-skandalomsusade-fifa-3 2015-09.
10Sveriges Radio, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=6068913.
11 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/stoppar-northug-fran-landslagsplats, 2015-09-14.
12 EU-kommissionen, Vitbok om idrott, Bryssel, 2007-07-11.

http://www.dn.se/stories/det-skandalomsusade-fifa-3
http://www.svd.se/stoppar-northug-fran-landslagsplats
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Med gällande Lissabonfördrag 2009 blev idrottsfrågor även uttryckligen del av EU:s högsta rätt, 

primärrätten, där det slås fast att unionen ska ”beakta idrottens specifika karaktär” (art 165 FEUF).

Trots att beaktan av idrottens särart uttryckts i högsta EU-rätt, betydde MD:s dom 2012, som utföll 

mot Svenska Bilsportsförbundet, att EU:s konkurrensrätt kom att få efterverkningar mot svenska 

idrottsrörelsens regelverk med 20 000 föreningar och 3 miljoner medlemmar.13 Domen ålägger 

SBF miljonvite om medlemmar stoppas från att tävla eller vara funktionärer hos konkurrerande  

arrangör av bilsportstävlingar, SMA.14 Domen resulterade 2015 i seriearrangemang i SLC-Racing 

AB:s regi med SMA som tillståndsgivare och arrangör av nytt SM i Endurance-racing, dock inget 

"riktigt" SM enligt SBF och RF som menar att "två förbund kan inte hålla på med samma idrott".15 

Trots domen kan ideell förening enligt Skånes FF:s bestämmelser, vars 10-årslag deltar i fotbolls-

turnering för barn som inte godkänts av förbund, ”åläggas straffavgift” på 25 000 SEK.16  I Svenska 

FF bestämmelser framgår bl a att ”underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsbestämmelser” 

medför straffavgift på motsvarande belopp och det är ”föreningens, ledarens, spelarens och funk-

tionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.”17 

Trots att den organiserade idrotten stadigt minskar bland ungdomar särskilt tonåringar,18  är över 

300 miljoner invånare i EU19 direkt involverade i regelbundet idrottande12 och med uppgiven 

organiseringsgrad i svenska idrottsföreningar som är hälften av det, berörs miljontals utövare och 

tusentals organisationer direkt av idrottens regelverk enbart i Sverige.13     

Oavsett vilken nivå som analyseras syns EU:s konkurrensrätt hamna i motsättning med delar av 

idrottsrörelsens regelverk från högsta professionella världselit till den mest ideella barnverksamhet. 

Därtill verkar konkurrensfrågorna påverka alla led och omfatta såväl enskilda utövare och lag, som 

föreningar på ideell och professionell nivå samt regionala, nationella och internationella förbund.

1.2 RELATIONER TILL ÄMNET

Ämnet är som framgått av mycket stort allmän- och samhällsintresse. Ämnesval och analys präglas 

av lång personlig erfarenhet som aktiv del av den organiserade svenska idrottsrörelsen i olika 

sammanhang. Arbetet fokuserar även på delar av idrottens förhållanden i jämförelse med EU:s 

konkurrensrätt i synnerhet, med något annorlunda metodik och inriktning än tidigare forskning. 

Största beundran till farfar och far för deras många oavlönade år i fotbollens tjänst med värme och 

kompetens. Största tack även till mina barn för alla våra härliga fotbollsstunder samt handledaren 

som med sympatisk expertis gett värdefull och välbehövlig inblick i både EU- och konkurrensrätt. 

13 RF, Verksamhetsberättelse 2014 – Idrotten i siffror, http://www.rf.se/Statistik/RF_i_siffror_2014.PDF.
14 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/privat-bilsportforbund-fick-ratt, 2012-12-20.
15 AutoMotor&Sport, http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20151017/brak-om-sm-i-endurance-racing.
16 Skånes FF, 2 kap 8.2 § Skånes Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser, 2015.
17 Svenska FF, 1 kap 3 § RB.
18 DN, http://www.dn.se/sport/de-unga-lamnar-idrotten/.
19 Sveriges Riksdag, http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/EUs-framvaxt-medlemslander/Hur-manga-ar-vi-i-EU/, 2015-09.

http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/EUs-framvaxt-medlemslander/Hur-manga-ar-vi-i-EU/
http://www.svd.se/privat-bilsportforbund-fick-ratt
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1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING          

Arbete syftar till att belysa hur EU-rätt och särskilt EU:s konkurrensrätt påverkar idrottsområdet 

med särskild fokus på fotbollens område och inriktning på svenska idrottsrörelsens förhållanden.    

I det följande kommer nedanstående frågor i möjligaste mån besvaras (i varsitt kapitel 3, 4 och 5). 

Fråga A)  Varför kan EU:s konkurrensrätt vara tillämplig på idrottsområdet? 

Fråga B)  Hur har EU:s konkurrensregler tillämpliggjorts primärrättsligt på idrottens förhållanden?

Fråga C)  Vilken räckvidd har EU:s konkurrensrätt på idrottsområdet, såväl regelverk som faktisk 

tillämpning? 

1.4 AVGRÄNSNING 

Av utrymmes- och avgörande relevansskäl kommer konkurrensregler om företagskoncentrationer 

ej att avhandlas, likaledes talerätt i konkurrensmål, undersökningsförfarandet vid befarade konkurr-

ensöverträdelser och olika slags sanktionstyper, däribland skadestånd, vid fastslagna överträdelser.

1.5 METOD

I rättsvetenskapliga arbeten kan olika vetenskapliga metoder användas. Sandgren anser att det i 

traditionella rättsvetenskapliga arbeten främst handlar om juridisk argumentation20 och tar upp:          

 Rättsvetenskaplig metod, som är det vidaste begreppet och där argumentationen står i centrum. 

Här kan ingå kvantitativa och empiriska metoder som intervjuer och insikter från andra angrän- 

sande vetenskaper. Sandgren menar att ”man kan säga att i stort sett alla metoder som brukas 

för att öka kunskapen om rätten är rättsvetenskapliga i den mån juridiskt perspektiv ingår.”21          

 Juridisk metod eller metodlära, som är ett vagare begrepp och enligt Sandgren ”är ett nyckelord 

inom juridikundervisningen.” Den kan inkludera t ex bevisvärdering, praktisk tillämpning av 

rättsregler, avtalstolkning och naturrätt men har en flytande gräns till, och i övrigt också 

omfattar eller kan vara helt synonym med rättskälleläran som följer.             

 Rättskälleläran, ”som brukas för att analysera gällande rätt, och är det snävaste begreppet” men 

vanligen omfattar även rättskälleprinciper, ”oskrivna principer för källornas tolkning, såsom 

lag- och rättsfallstolkning inkluderat analogier.” I sin kärna pekas de rättskällor ut som skall, 

bör och får beaktas. Rättskällorna kan variera, t ex anger Blume 15 st, men i de flesta fram-

ställningar åsyftas rättskällorna ”lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin i nämnd ordning.”22

Sandgren menar vidare att ”EG-rättens starka genomslagskraft har vidgat rättskälleläran och 

fört in nya metoder och rättsprinciper”23 och hänvisar till Hettne m fl.

20 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2 u., Norstedts Juridik 2007, s 35.  
21 Sandgren, C., s 38f.
22 Sandgren, C., s 37.
23 Sandgren, C., s 36.



9 (59)

Men Hettne m fl går i själva verket genomgående längre än så och menar att EU-rättens tolknings- 

och tillämpningsproblem ej kan lösas enligt traditionell svensk juridisk metod om resultatet ska bli 

riktigt, utan måste lösas enligt EU-rättslig metodik och tolkningsmetoder. Som huvudskäl anför 

Hettne m fl skillnaderna i att EU-rätten, till skillnad från svensk rätt, i stor utsträckning består av 

oskrivna rättskällor. Inte minst genom sin förhållandevis stora omfattning gentemot skriven lag har 

rättspraxis större betydelse som rättskälla i EU-rätten. Hettne m fl betonar att svenska domstolar 

använder en annan prejudikatlära än EU-domstolens, som präglats av flera olika rättstraditioner.24 

Även Bernitz & Kjellgren pekar på grundläggande olikheter mellan svensk och europeisk juridisk 

metod. De betonar EU-domstolens betydelse för EU-rättens tillämpning och utveckling av de från 

början nakna och otydliga reglerna i fördragen samt att ”rättpraxis är mycket omfattande och utgör 

en synnerligen central del av unionsrätten.”25 Fast viktigare än rättspraxis bland oskrivna rättskällor 

betonar Hettne m fl, är allmänna rättsprinciper inom EU-rätten, och just förhållningssättet till all-

männa rättsprinciper är sannolikt största skillnaden mellan EU-rättslig och svensk juridisk metod. 26 

Även Bernitz & Kjellgren ser allmänna rättsprincipers stora roll för EU-rättens utveckling genom 

att fylla ut luckorna i de knapphändiga fördragsreglerna. Vidare slår man fast att EU-domstolens 

användande av allmänna rättsprinciper inspirerats av kontinentaleuropeisk rättstradition, ”där 

allmänna rättsprinciper tillmäts avsevärd betydelse, väsentligt större än vad som hittills varit fallet 

i svensk rätt.”27 Hettne m fl förklarar vidare att allmänna rättsprinciper sällan liknar sedvänja i ett 

enskilt medlemsland utan utvecklats av EU-domstolen mot bakgrund av generella tendenser som 

är ”gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar”, en lydelse som framgår av art 340 FEUF. 

Vissa allmänna rättsprinciper, menar Hettne m fl, har fastställts av EU-domstolen, att ha ”osedvan-

ligt stark ställning som rättskälla” och rangordnats på samma rättskällenivå som fördragen, 

exemplifierat i ”Chernobyl-målet”28 resp ”Audiolux-målet.”29 De allmänna rättsprinciperna anser 

Hettne m fl, utgör förmodligen den viktigaste tolkningsbakgrunden i EU-domstolarna och ”utgör 

unionsrättens ryggrad eller, om man så vill, oskrivna konstitution.”30         

Hettne m fl betonar också vikten av förståelse för hur EU-domstolen använder sig av allmänna 

rättsprinciper för att fylla ut luckor i EU-rätten och utveckla sin rättspraxis, något som även är 

avgörande för tolkningen av enskilda EU-domar. En följd blir mer av ändamålsorienterad 

(teleologisk) lagtolkning inom EU-rätten än i svensk rätt. EU-domstolen använder teleologisk tolk-

ning även för att motverka orimliga konsekvenser av bokstavstrogen tolkning.31 En förklaring kan 
24 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 34, s 38, s 40, s 49f.
25 Bernitz U. & Kjellgren A., Europarättens grunder, 5 u, Norstedts Juridik 2014, s 60, s 181, s 194.
26 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 37.
27 Bernitz U. & Kjellgren A., s 139.
28 Mål C-70/88, “Chernobyl”.
29 Mål C-101/08, “Audiolux”.
30 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 41, s 44, s 162f.
31 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 37, s 168f.
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finnas i EU-domstolens starka och självständiga ställning som följer av fördragstexten, där den ska 

”säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen” (art 19.1 FEU). Att 

EU-domstolen även tillämpar allmänna rättsprinciper ”som broar” mellan helt olika rättsområden 

inom EU-rätten, är en specialform av analogitolkningar som också den skiljer sig från gängse tolk-

ningsmetodik i svensk rätt. Hettne m fl utvecklar vidare, att detta även bidrar till att EU-rätten bil-

dar ett mer sammanhängande system och följden blir mer av systematisk tolkning i EU-rätten där 

huvudregeln tolkas extensivt i sitt sammanhang. Det omvända gäller istället användning av mot-

satsslut (e contrario), som mycket sällan utgör del av EU-domstolens juridiska argumentation.32

Hettne m fl pekar även ut andra grundläggande skillnader mellan EU-rätt och svensk rätt, däribland 

att förarbeten fortfarande inte alls har samma betydelse i EU-rätten som lagförarbeten har tillmätts

i svensk rättskällelära, även om skillnaden minskar.33 Bernitz & Kjellgren pekar än skarpare på 

”påtaglig skillnad mellan europeisk och svensk juridisk metod” när det gäller synen på förarbeten, 

som i internationell jämförelse tillmätts en extremt stark ställning traditionellt inom svensk rätt.34

Hettne m fl menar vidare att lagförarbetens mycket starka ställning i svensk rättskällelära till del 

kan vara sakligt betingad av ofta gedigna och genomarbetade förarbeten i en mer homogen svensk 

lagstiftnings- och politisk process. Men uttalar samtidigt kritiskt, att från objektiv utgångspunkt  

har lagförarbeten i svensk rätt tillmätts en alltför stor betydelse som rättskälla och per ”automatik 

tillerkänts ett auktoritativt rättskällevärde, på samma sätt som en lagtext.”35

Bernitz & Kjellgren menar att komplexiteten i EU-rätten är betydande faktor till svenska juristers 

ovilja och oförmåga att använda sig av europeisk juridisk metod vid tolkning och tillämpning av 

genomförd EU-rätt.36 Bernitz menar även att svenska domstolar och myndigheter sedan EU-

inträdet haft att göra europarättslig lagprövning och fått ”sätta åt sidan svenska rättsregler som varit 

oförenliga med den överordnade EU-rätten” samt klargör att EU:s grundläggande konkurrensregler 

är tvingande, direkt gällande (tillämpliga) i Sverige och inte kan avtalas bort.37 

Att EU:s konkurrensrätt är överordnad svensk konkurrensrätt finns tydligt angivet i EU:s fördrag. 

Lydelsen i artikel 3 FEUF är att unionen ska ha exklusiv befogenhet över ”Fastställandet av de

konkurrensregler som är nödvändiga för den inre marknadens funktion” (art 3.1b FEUF).

I inledningen av artikel 2 FEUF förtydligas, att med exklusiv befogenhet genom fördragen menas 

att endast EU får lagstifta och anta rättsligt bindande akter på området samt att medlemsländernas

egen lagstiftning på området endast får göras efter bemyndigande från EU. Bernitz betonar att  

32 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 38, 165ff.
33 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 114.
34 Bernitz U. & Kjellgren A., s 195.
35 Hettne J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 115.
36 Bernitz, U. & Kjellgren A., s 197.
37 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 1, 4 u, Norstedts Juridik, Stockholm, 2015s  63f.
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tillämpningen av EU:s konkurrensrätt ska ges företräde över nationell konkurrensrätt.38 Han anser 

att med Lissabonfördraget har även EU-rättens företräde kodifierats.39 EU-rättens företrädesrätt 

framför all nationell rätt, även grundlagar, fastslogs redan 1970 i praxis från EU-domstolen.40 

Med EU:s konkurrensrätt tydligt överordnad svensk konkurrensrätt och då konkurrensreglerna 

utgör central del av detta rättsvetenskapliga arbete, kommer som framgått av ovan, det vara helt 

nödvändigt att använda EU-rättslig metod, EU:s tolkningsprinciper och EU:s rättskälleordning.41

Hettnes benämning EU-rättslig metod kommer framgent att användas i detta arbete framför termen 

europeisk juridisk metod, då arbetet behandlar unionsrätt och Europa inte är liktydigt med EU.    

Då EU-rätt och metod utvecklas42 finns skäl för översiktlig genomgång av EU:s rättskälleordning.

Termen EU kommer att användas även om det historiska EG avses. Notera även att uppsatsen är 

tänkt att kunna ”snabbläsas” utan vidimerande text som anges med enkelt radavstånd och kan ses 

som infogade bilagor för läsarens bekvämlighet. Kursivering och fetstil i det följande är egna.

1.6 EU:S RÄTTSKÄLLEORDNING

1. Primärrätten: Enligt EU:s rättskällelära är den överordnade rättskällan, primärrätten, som utgörs 

av de grundläggande fördragen, bl a FEU och FEUF, med högst rangordning inom EU-rätten (art 1 

FEU). Till primärrätten hör även protokollen och bilagorna till fördragen (art 51 FEU). Hit räknas, 

genom gällande Lissabonsfördrag, även EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, ”som ska 

ha samma rättsliga värde som fördragen” (art 6.1 FEU). Hettne m fl betonar särskilt skillnaden 

mellan primärrätt och andra rättskällor som präglar EU:s rättskällelära.

1- 2. Allmänna rättsprinciper: Enligt EU:s rättskälleordning utgör allmänna rättsprinciper nästa 

nivå av bindande rättskällor, med betydelse att rättstillämparen är skyldig att rätta sig efter dem.43 

Hettne förklarar att EU-rättens inkompletta karaktär och EU-domstolens arbets- och tolknings-

metoder har sammantaget inneburit att allmänna rättsprinciper ”tillerkänts en särställning i EU:s 

rättskällelära som saknar motstycke i nationella rättssystemen.”44  Till allmänna rättsprinciper hör 

även Europakonventionens grundläggande fri- och rättigheter (art 6 FEU). Bernitz & Kjellgren är 

inte lika tydliga i uppdelning i rang mellan fördrag och allmänna rättsprinciper i sin normhierarki 

som Hettne m fl, utan hänvisar till Audiolux-domen45, där EU-domstolen uttalade att allmänna 

rättsprinciper har samma rang som fördragen, och placerar dem som del av primärrätten.46  

Medan Hettne m fl anser, att även om en del rättsprinciper rangordnats på samma nivå som 

38 Bernitz, U., s 67.
39 Bernitz, U. & Kjellgren A., s 100.
40 Mål 11/70, ”Internationale Handelsgesellschaft”.
41 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 40.
42 Bergström, C.F. & Hettne, J., Introduktion till EU-rätten, s 61.
43 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 40, s 42.
44 Hettne, J., Rättsprinciper som styrmedel. Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol., Norstedts Juridik 2008, s 38.
45 Mål C-101/08, ”Audiolux”.
46 Bernitz, U. & Kjellgren, A., s 179.
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fördragen och medlemsstaterna är skyldiga att respektera rättsprinciperna vid tillämpning av EU-

rätten, ”har vissa principer i praxis getts ett vidare tillämpningsområde, eller en större genomslags-

kraft än andra, beroende på deras innehåll och i vilket sammanhang de åberopas.”47  Sett till 

tolkning i nationell rätt, förtydligar Hettne m fl, kan således samma allmänna rättsprincip anta 

skepnad av både maximi- och minimiregel beroende på sammanhang.48

3. EU:s internationella avtal med tredje part:  Till bindande rättskällor hör även avtal som EU 

ingått med tredje land eller internationella organisationer. Avtalen brukar räknas till sekundärrätten 

förklarar Hettne m fl, ”eftersom dessa avtal bara kan ingås med stöd av särskilda bemyndiganden i 

fördragen” (art 218 FEUF). Men blandande avtal där både EU och medlemsländer är parter, kan 

dock sägas ha ”mellanställning mellan primär- och sekundärrätt.”49  Bernitz & Kjellgren menar att 

avtalen som princip ligger lägst mellan primärrätt och sekundärrätt. Avtalens höga rang i rätts-

källeordningen motiverar författarna med att internationella avtal som EU ingått med tredje part 

enligt artikel 218 FEUF, är direkt gällande för EU:s och medlemsländernas domstolar och myndig-

heter, samt kan ha direkt effekt för enskilda som därigenom kan åberopa bestämmelsen rättsligt om 

den är ovillkorlig, tillräckligt klar och precis,50 se ”Demirel-målet.”51

Hettne m fl uttrycker sig försiktigare om avtalens direkta effekt och menar att bedömning får göras 

från fall till fall, samt tolkning även göras mot bakgrund av avtalets syfte52, se ”Polydor-målet.”53 

1- 7. EU-domstolens och tribunalens rättspraxis:  EU-domstolens rättspraxis och stora betydelse 

som central del inom EU-rätten har behandlats i föregående avsnitt. Både EU:s institutioner (art 

266 FEUF) och medlemsstaterna (art 260 FEUF) är bundna att följa EU-domstolens domar inklu-

derat medlemsstaternas skyldighet att betala vite enligt EU-domstolens föreläggande. EU-domsto-

larnas rättspraxis har ingen exakt ställning i rättskälleläran, menar Bergström & Hettne, utan är 

kopplat till den rättskälla som tolkas, om det t ex är primär- eller sekundärrätt.54 Däremot anser sig 

EU-domstolen inte vara formellt bunden av sina egna prejudikat utan utvecklar och tillämpar 

istället allmänna principer i enskilda målet,55 som inte sällan återkommer och refereras till i 

kommande mål, och utvecklar men går sällan tydligt emot rättspraxis.56 Även om överordnade EU-

domstolens prejudikatvärde är högst, menar Hettne m fl, har tribunalens praxis relativt stark 

ställning som rättskälla,57 medan Bernitz & Kjellgren värderar tribunalens domar lägre.58 
47 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 236. 
48 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 248.
49 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 42.
50 Bernitz, U. & Kjellgren, A., s 179, 252ff.
51 Mål 12/86, ”Demirel”.
52 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 186.
53 Mål 270/80, ”Polydor”.
54 Bergström, C.F. & Hettne, J., s 48, s 396.
55 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 50f.
56 Hettne, J., Rättsprinciper som styrmedel, s 33f.
57 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 56.
58 Bernitz, U. & Kjellgren, A., s 184.
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4. Bindande sekundärrätt:  Enligt EU:s rättskälleordning är nästa nivå unionens rättsakter, s k 

sekundärrätt. Av artikel 288 FEUF framgår att till bindande sekundärrätt hör förordningar (direkt 

bindande), direktiv (bindande gällande avsett resultat) och beslut (bindande i alla delar, men endast 

för berörda om besluten specificerats). Till bindande sekundärrätt räknas också till kommissionen 

delegerade akter (artikel 290 FEUF) och genomförandeakter (artikel 291 FEUF). 

I ”Klensch-domen”59 1986 bekräftade EU-domstolen sekundärrätten som underordnad primärrätt 

och allmänna rättsprinciper. Domen fastställde att bestämmelser i sekundärrätten som kräver 

tolkning, om möjligt ska tolkas förenligt med fördraget och grundläggande rättsprinciper.60  För 

inbördes normhierarki inom sekundärrätten är förfarandet, inte formen, avgörande, enligt 

Bergström & Hettne.61  Bernitz & Kjellgren menar att till skillnad från fördrag och förordningar har 

direktiv bara vertikal direkt effekt, dvs kan åberopas av enskilda mot det allmänna (vid mening).62

5. Icke-bindande rättsakter: Av art 288 FEUF framgår att till icke-bindande rättsakter hör rekomm-

endationer och yttranden från EU:s institutioner, vars ”meddelanden, tillkännagivanden, riktlinjer, 

vägledningar eller förklaringar” också tillhör icke-bindande normgivning.63

6. Generaladvokaternas förslag till avgöranden: Hettne m fl sammanfattar rättskällevärde av 

generaladvokaternas vägledande förslag, som ”guldgruva av argument och synpunkter” avseende 

tolkning och tillämpning av EU-rätten. EU-domsluten beaktar och hänvisar ofta till avgöranden.64 

7. Förarbeten: Som framgått har lagförarbeten begränsade betydelse som vägledande rättskälla vid 

tolkning av EU-rätt, men Hettne m fl menar att betydelsen ökat genom bl a  offentliggörandet av 

kommissionens förberedande utredningar ”i form av vit- och grönböcker.”65  I EU-rättsliga mål 

använder parterna, både kommission och medlemsstater, allt oftare grön- och vitböcker till stöd för 

sin argumentation. I ”Inuit”-domen66 från 2013 anger EU-domstolen betydelse av förarbeten även i 

primärrätten, där tillblivelsen av en unionsrättslig bestämmelse kan vara relevant för dess tolkning.

8. Doktrin:  EU-domstolen hänvisar aldrig till juridisk doktrin i sina domar och faktiska inflytandet 

är sannolikt lägre vid vägledning för EU-domstolen än i svensk rätt, resonerar Hettne m fl. Men 

fastslår samtidigt att doktrinen har stor betydelse för parternas argumentation och generaladvo-

katernas förslag till avgöranden där doktrin ofta ”redovisas och diskuteras.”67

59 Mål 201/85 och 202/85, ”Klensch”.
60 Hettne, J., Rättsprinciper som styrmedel, s 58.
61 Bergström, C.F. & Hettne, J., s 39.
62 Bernitz, U. & Kjellgren, A., s 116f.
63 Bernitz, U. & Kjellgren, A., s 180.
64 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 119f.
65 Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 113.
66Mål C-583/11, ”Inuit”.
67Hettne, J. & Otken, I. (red), EU-rättslig metod, s 121.
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1.7 REFLEKTION ANGÅENDE METOD SOM RÄTTSKÄLLOR

EU:s rättskällenivå enligt föregående är inte explicit uttryckt i doktrin, men skillnaden mellan 

primärrätt och övriga rättskällor, samt bindande [nivå 1-4] och icke-bindande rättskällor [nivå 5-8], 

är vital inom EU-rätten för att kunna värdera EU-rättslig tyngd och betydelse av informationen.       

EU:s rättskällenivå anges därför i löptext med [rättskällenivåns nummer] som förtydligande.

[1- 2]  Om allmänna rättsprinciper. [1] De som kodifierats har getts en vidimerad och tydlig

innebörd som uttrycklig del av primärrätten, medan exempelvis [2] Europakonventionens principer 

som inte kodifierats har vagare och mer relativ karaktär, och därmed i rang under annan primärrätt. 

[1- 7]  Om rättspraxis. Då EU-domstolen får sina uttryckliga befogenheter genom fördragstexten, 

vore åsidosättande av skrivna primärrätten liktydigt med att äventyra sin egen existens. Slutsatsen 

blir att rättspraxis i rättskällevärde som grund, efterföljer den rättskälla som den som utgångspunkt 

ska tolka. Stöd för rättspraxis efterföljande ställning finnes även i att EU-domstolens skönsmässiga 

(handlings-) utrymme i rättsskapande arbetet begränsas av allmänna rättsprinciper. I övrigt följer 

min uppfattning Hettnes av tribunalens relativt starka ställning som rättskälla, pga att tribunalen 

fungerar som EU:s förvaltningsdomstol och har betydelse för utveckling av EU-rätten, särskilt  

tribunalens ”utförliga och förfinade resonemang om de allmänna rättsprincipernas innebörd.”68 

 Analysdelen (kap 3-5) utformas så att rättspraxis vanligen efterföljer i anslutning till den 

rättskälla som behandlas och tolkas. Avsnittet där rättspraxis startar markeras med . 

[4] Om bindande sekundärrätt. Form bör även värderas i andra hand i sekundärrätten med och då 

förordningar högst som har horisontell direkt effekt och kan åberopas direkt mellan enskilda parter.

[7] Om lagförarbeten. Min uppfattning följer Hettne m fl om att lagförarbeten har en obefogat stark 

ställning i svensk rättskälleordning i förhållande till prejudicerande domar även inom svensk rätt: 


Grundlagen följer Montesquieus maktdelningsprincip från upplysningstiden på 1700-talet med riksdagen som 
lagstiftande församling (1 kap 4 § RF) separerad från domstolarna som står för rättskipningen (1 kap 8 § RF). 
När en lag antagits av riksdagen, lämnar den lagstiftande församlingen med den förarbetsprocess som skett, och 
det torde vara upp till fristående domstolar att döma utifrån hur man tolkar lagen. Domstolarna har dessutom 
tillgång till förarbetena i sin avtalstolkning för domsluten. Eftersom domar i högsta rättsinstans ur rättssäkerhets-
synpunkt ska följas av lägre rättsinstanser har man genom prejudicerande domar fått praktiskt tillämpade beslut 
av berörd lag. För att kunna bedöma sina chanser i kommande rättsmål torde det ur rättssäkerhetssynpunkt för 
allas likhet inför lagen (1 kap 9 § RF) ge viktigare vägledning av lag med tidigare domslut i högsta rättsinstans 
som står för rättsskipningen än synpunkter som heller inte säkert antagits i lagen från ett förarbete i en kommitté. 

Tydligt uttryckt ska den offentliga makten utövas under lagarna inte förarbetena (1 kap 1 § RF).
Med inbyggd tidströghet i rättssystemet, från förarbeten till riksdagsbeslut, och praktisk tillämpning av rättsfall 
som behandlas i tur och ordning från lägsta rättsinstans till högsta, är det vid prejudicerande domar vanligen så 
att en ny lagstiftande församling bytts ut av folket i val som ersatt den som fanns när förarbetet togs fram. Det 
kan synas mer demokratiskt problematiskt och rättsosäkert, om en av folket bortvald lagstiftande församlings 
förarbete ska stå över tillämpning av lagen i högsta rättsinstans, som enligt samma grundlag dessutom är skyldig 
att iaktta både saklighet och opartiskhet samt beakta allas likhet inför lagen (1 kap 9 § RF).

Om domstolar dömer emot lagstiftarens intentioner, har lagstiftaren både makt och demokratisk skyldighet att 
korrigera sin otydlighet så lagen ändras efter de folkvaldas önskemål. 

68 Hettne, J., Rättsprinciper som styrmedel, s 33, s 46.
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1.8 MATERIAL

Material som rör EU-rätt och särskilt dess konkurrensrätt är centralt i arbetet och prioriteras i 

huvudsak enligt EU:s rättskällelära i likhet med annat material i både omfattning och betydelse. 

Som framgått gör primärrättens särställning i EU-rätt och avgörande betydelse i konkurrensrätt 

att primärrättsligt material kommer att utgöra största delen av materialet. Därav följer att exem-

pelvis allmänna rättsprinciper får väsentligt större omfång och vikt i arbetet än generaladvokater-

nas förslag till avgörande. Utöver fördragstext kommer EU:s omfattande rättpraxis som utgör bl a 

EU:s primärrätt, att utgöra mycket betydande del av arbetets material. Av klart störst intresse 

behandlas prejudikat från EU-domstolen och därefter tribunalens domar. Även underordnad 

nationell rättspraxis på konkurrens- och idrottsområdet kommer att beröras om än väsentligt 

mindre än EU-rättslig praxis. I all praxis, likt material från alla nivåer av rättskällor, är fokus på 

konkurrens- och idrottsområdet särskilt fotboll, men även EU:s fria marknadsrörlighet kommer att 

behandlas, som är primärrättsligt näraliggande konkurrensområdet. I doktrin kommer svenska 

jurister med EU- och konkurrensrätt som primära områden, Bernitz och Hettne, eller idrottsjuridik, 

Backman och Lindholm, att prioriteras och värderas högst. Pga bl a arbetets svenska dimension, 

har svensk doktrin högre prioritet än internationell. Även allmänt material om svensk fotboll röns 

intresse som förtydligande av arbetet och av idrottens normsystem gällande svensk idrottsrörelse.

1.9 DISPOSITION

Kapitel 1, s 5-15: Bakgrund, syfte, material och utförligt om metodval och EU:s rättskällelära.

Kapitel 2, s 16-19: Kort historik om EU-, konkurrens- och idrottsrättens utveckling, historiken 

kring idrottsförbunden och dess översiktliga hierarkiska uppbyggnad på fotbollens område.

Kapitel 3, s 20-28: Analys om varför EU:s konkurrensregler kan vara tillämpliga på idrottsområ-

det. Parallell jämförelse görs med EU-rättens fria marknadsrörlighet. Idrotts- och konkurrensområ-

dets ställning i EU-rätten behandlas även beaktat EU-praxis. Likabehandlingsprincipen relateras. 

Kapitel 4, s 29-38: Analys om hur EU:s primärrättsliga konkurrensregler för marknadsekonomiska 

EU-förhållanden har tillämpliggjorts på idrottens förhållanden som utgångspunkt var ideella. 

Analys utgår helt från EU:s primärrätt och dess praxis på konkurrens- och / eller idrottsområdet.

Kapitel 5, s 39-48: Analays om räckvidd av EU:s konkurrensrätt på idrottens område, med fokus 

på undantag från EU:s konkurrensregler i primärrätt, EU-rättslig praxis på konkurrens-, fri rörlig-

het-, idrotts- och fotbollsområdet även nationellt, idrottens särart och proportionalitetsprincipen.

Kapitel 6, s 49-55: Kort förtydligande bakgrund till slutsats, slutsats och personlig reflektion.

Kapitel 7, s 57-59: Källförteckning  

 I fortsättningen kommer den uppfattning som endast är min egen att tydliggöras i sepa-

rata avsnitt med  som start. Varje avsnitt i analysdelen (kap. 3-5) kommer att avslutas så.
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2. EU-RÄTTENS OCH IDROTTENS FRAMVÄXT OCH UPPBYGGNAD

2.1  KORT OM EU-RÄTTEN OCH KONKURRENSREGLERNAS UTVECKLING

EU-rätten har sitt ursprung i efterkrigstidens europeiska samverkanssträvanden på franskt initiativ, 

som byggde på ”principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens som främjar en 

effektiv resursfördelning” (art 120 FEUF). Målet omfattade ökat ekonomiskt välstånd genom en 

gemensam europeisk marknadsplats med frihandel och fungerande konkurrens mellan ekonomiska 

aktörer, där primärt varor, men sedemera även tjänster, arbetskraft och kapital (”fyra friheterna”) 

kunde röra sig fritt utan nationella gränshinder mellan medlemsstaterna i en gemensam tullunion 

utan inre tullar och med enhetliga tariffer mot omvärlden. Fungerande konkurrens likställs med 

effektiv konkurrens, där konkurrensfrihet är bärande, att bäst lämpade företag som genererar mest 

ekonomisk nytta för medborgarna, också är de företag som fortsatt ska verka på marknaden. EU-

rättens konkurrensregler är primärt inriktade på förbud mot agerande som skadar marknadsstruk-

turen för effektiv konkurrens. De frihandelspolitiska marknadsambitionerna ledde till skapandet av 

EEG (Europeiska Ekonomisk Gemenskapen) och bestämmelserna med bl a konkurrensreglerna i 

Romfördraget, som trädde i kraft 1958, och än utgör idag EU-rättens hårda primärrättsliga kärna.

Den europeiska marknadssträvan kom att byggas utifrån överstatligt synsätt, som präglade utform-

ningen av rättslig och institutionell struktur. Romfördraget kom därför att antas av endast sex 

kontinentaleuropeiska stater, då andra västeuropeiska länder sökte mer av mellanstatligt rättsligt 

samarbete. Men som betydande ekonomisk marknadsplats med de tre stora kontinentaleuropeiska 

länderna, anslöt sig andra exportorienterade västeuropeiska länder efterhand. Som motvikt mot 

kommissionen och överordnad EU-rätt formaliserade medlemsstaterna mer av mellanstatligt 

politiskt samarbete i rådet. Med Sovjets kollaps föll Östeuropas planekonomier och EU utvidgades 

(idag 28 länder) och innebar förändring av EU-rätten men inte konkurrensreglerna i sig.69 

Rådet och EU-parlamentet är lagstiftare (art 16 FEU). EU:s överstatliga dimension har ändå för-

stärkts bl a genom EU-rättens nya områden och att EU-kommissionens befogenheter successivt 

utökats inom EU-rätten, formellt balanserat av att samarbetet i Europeiska rådet (stats-/regerings-

cheferna) fått status av EU-institution (art 13 FEU). Institutioner är även ECB och Revisionsrätten 

och befäster ekonomiska betydelsen av samarbetet. Likaledes är FEUF mest omfattande fördraget 

i EU-rätten, som i sin kärna baseras på EEG med konkurrensreglerna. I fördraget har EU ersatt EG 

och inre marknaden gemensam, termer som förtydligar samarbetets överstatlighet och [tull]union. 

EU-rätten har över tid utökats även med icke-ekonomiska rättsområden bl a EU:s rättighetsstadga, 

kultur och medborgarskap. EU har även som uttryckt mål att skapa område, likt ekonomiska, för 

EU:s medborgare med ”frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser” och yttre skydd(art 3 FEU).
69Bernitz, U. & Kjellgren, A., s 22ff.
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2.2 OM IDROTTSRÄTTENS OCH SVENSK KONKURRENSRÄTTS UTVECKLING

Fram till 1950-talet saknade Sverige nästan helt lagstiftning på konkurrensområdet då allmänna 

principen om avtalsfrihet vägde tyngre. Konkurrensbegränsningslagen (KBL) infördes 1953 och 

utvidgades 1956 baserad på missbruksprincipen att ingripa mot hämmande av effektiv konkurrens, 

särskilt anbudskarteller och bindande återförsäljarpriser. 1982 ersattes KBL av KL men trots utök-

ning ansågs den alltför svag, då den saknade förbud mot prissamarbete och marknadsuppdelning.70 

Efter Sveriges EU-anslutning 1995, som genom Lag (1994:500) med anledning av Sveriges anslut-

ning till EU, accepterades att EU ”får fatta beslut som gäller här i landet i den omfattning och med 

den verkan som följer” av EU:s fördrag (3 §). Svensk konkurrenslag blev i huvudsak EU-rättens, 

då möjlig nationell avvikelse är starkt begränsad inte minst pga EU-rättens exklusiva befogenhet 

på området (artikel 3.1 FEUF), bruk av allmänna rättsprinciper och grundläggande lojalitetskrav;   

”/../ Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de 
skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av unionens institutioners akter. Medlemsstaterna ska 
hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter, och de ska avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet 
av unionens mål.” (art 4.3 FEU)

Inom konkurrensrätten ses fortsatt allvarligare på horisontella konkurrensbegränsningar (aktörer på 

samma nivå som är varandras egentliga konkurrenter) med större skadeverkan på fria marknaden 

än vertikala (på olika nivå). Vertikala gruppundantag är exempel på EU-rättslig sekundärrätt som 

skrivits in i svensk konkurrenslag (2008:579), som underställd och harmoniserad med EU:s kon-

kurrensrätt, utgör en sammanföring av EU:s konkurrensregler, viss sekundärrätt och EU-rättslig 

praxis på området och tillämpas parallellt med EU:s konkurrensrätt med små möjliga avvikelser.

EU-rätten fick först med Lissabonfördraget 2009 idrottsbestämmelse inskrivet i primärrätten. 

Även svensk lag har varit och är nästan helt i avsaknad av specifika idrottslagar och saknar även 

specialdomstol för idrottsliga tvistemål. Organiserade idrotten har istället utformat eget regelverk 

och bestraffningssystem vid överträdelser. Med marginell nationell inblandning att tillämpa allmän 

rätt på idrottsområdet, har idrottsrörelsen getts en starkt ifrågasatt tradition av rättslig autonomi 

som den sökt upprätthålla med sekretess och skiljedomsförfaranden i interna skiljeinstanser. RIN 

på nationell och sedan 1984 CAS i Schweiz på internationell nivå, är högsta skiljenämnder för de 

idrottstvister, som beviljats prövningstillstånd genom idrottens egna beslutsinstanser.71           

Idrottens organisationer utgörs även av ideella föreningar, en associationsform med icke-ekono-

miskt syfte utan explicit lagreglering trots förslag på svensk lagreglering av och till från 1899.72

   Svensk konkurrensrätt kommer härefter att avhandlas med avvikelser från EU:s konkurrensrätt, 

som Hettne menar är ”klokare strategi” än det omvända.73   Med EU:s konkurrensrätt överordnad, 

kommer EU-rättslig metod, principer och EU:s rättskällelära tillämpas på svensk konkurrensrätt.  

70Bernitz U., s 72f.
71Lindholm J., Idrottsjuridik, s 27 s 52 s 92f s 102.
72RF Pallin C., http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_30923/cf_394/Svensk_idrotts_organisation_och_uppbyggnad_v2.PDF.
73 Hettne J., Rättsprinciper som styrmedel, s 305.
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2.3  KORT HISTORIK KRING FOTBOLLSFÖRBUNDENS FRAMVÄXT          

Idrottens egna normsystem har nationell historisk förklaring. Fotbollsreglerna har sitt ursprung i 

England där man 1863, seklet före EEG och Romfördraget, även bildade nationellt fotbollsförbund. 

1890 spelades första internationella matchen på svensk mark och 1895 bildades Svenska Idrottsför-

bundet, som utfärdade spelregler för fotboll efter engelskt mönster och instiftade SM som spelades i 

Helsingborg 1896. Men Svenska Idrottsförbundet var inte ensam fotbollsorganisatör. 1899 anord-

nade ryttargreven von Rosen tävlingar i Stockholm, 1901 startade IFK-klubbarna Kamratmäster-

skapen i fotboll och 1902 bildades Svenska Bollspelsförbundet med von Rosen som ordförande.74  

Svenska Idrottsförbundet med Göteborg som säte gick året efter upp i Stockholmskonkurrenten 

Svenska gymnastik- och idrottsförbundet, som grundats av Balck. Beslutet om det nya förbundet 

skedde på ett möte 1903 med 25 närvarande och som leddes av Balck. RiksidrottsFörbundet (RF) 

var därmed bildat. Organisationen följde två huvudlinjer, uppdelning geografiskt i regionala 

distriktsförbund (DF) och sektionsvis efter idrott i specialförbund (SF), fotbollssektionen 1904.75   

Men det var Svenska Bollspelsförbundet som i maj månaden efter företrädde Sverige och som 

en av sju nationer bildade internationella fotbollsförbundet, FIFA.76 1904 rasade så förbundsstriden 

som hårdast mellan Bollspelsförbundet och RF-sektionen. Till RF-sektionens påskyndare sällade 

sig flera IFK-föreningar med Anton Johansson, Köping, som pådrivare. Bollspelsförbundet 

baktalades i RF:s kallelse i SvD till det möte som med 16 närvarande i Stockholm för över 100 år 

sedan, 18 dec 1904, formade den svenska fotbollens grundstruktur som vi känner den idag med en 

gemensam pyramidal organisation för all svensk fotboll från vuxen elitfotboll till barnverksamhet.77

Mötet som leddes av ena parten, RF:s Balck, beslutade först att ”sammanslutning och enhetlig 

ledning av fotbollsspelet inom landet är önskvärd”. Därefter med tre rösters marginal (40-37 

genom fullmakter) att alla fotbollsföreningar i landet snarast skulle anslutas till RF och fotbolls-

spelandet i landet anordnas ”överensstämmande med av RF fotbollssektion offentliggjord plan.”  

RF-sektionen för fotboll blev 1906 specialförbund med nuvarande namn Svenska Fotbollförbundet 

(SvFF). Samma år gav Bollspelsförbundet upp kampen och Sverige kunde bli fullvärdig medlem i 

FIFA 1907, som för svenskt medlemskap villkorat representation av endast ett nationellt fotbolls-

förbund.78  Även nationsförbunden per idrott (SF) uppdelades regionalt som DF i specialdistrikts-

förbund (SDF). Som SvFF regionala organ, SDF, bildades bl a Skånes Fotbollsförbund 1919.79 

Nationella fotbollsförbunden organiserades även kontinentalt, för Europa bildades UEFA 1954.80 

74SvFF, 80 år med svensk fotboll, Idrottsförlaget Borås, 1984, s 10ff.
75RF, http://www.riksidrottsmuseet.se/Idrottshistoria/Idrottsrorelsensutveckling/Idrottsrorelsensutveckling/, h 2015-11-11.
76SvFF, http://fogis.se/om-svff/ar-for-ar/milstolpar/, h 2015-11-11.

77SvFF, 80 år med svensk fotboll, s 13ff.
78SvFF, 80 år med svensk fotboll, s 14f.
79Skånes FF stadgar 2015
80UEFA, http://www.uefa.org/about-uefa/history/index.html, h 2015-11-12; FIFA, stadgar art 20.

http://www.uefa.org/about-uefa/history/index.html
http://fogis.se/om-svff/ar-for-ar/milstolpar/
http://www.riksidrottsmuseet.se/Idrottshistoria/Idrottsrorelsensutveckling/Idrottsrorelsensutveckling/
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2.4  FOTBOLLSFÖRBUNDEN OCH REGLER ÖVER FÖRENINGAR OCH UTÖVARE       

RF:s övergripande monopol på idrott och struktur med underordnade nationella förbund för res-

pektive idrott har sedan bestått, något som framgår av förbundsvillkoren i stadgarna där nationellt 

förbund inte får konkurrera med annat förbund i deras idrottsliga monopol utan RF:s medgivande;   

”1. Förbundet ska bedriva och administrera idrott. /../ 4. Förbundet får inte bedriva/administrera idrottslig 

verksamhet som är nära besläktad med verksamhet inom till RF redan anslutet SF. /../” (10 kap 2 §).         

Under nationella och underordnade regionala förbundens regelsystem, verkar ideella idrottsföre-

ningar som organiserar de aktiva utövarna. Föreningarna har egna stadgar och styrelser som väljs 

på årsmöten av medlemmar men vars handlingsutrymme är starkt begränsat av förbundens omfatt-

ande reglemente. I SvFF:s stadgar framgår att förbundet består av de självständiga ideella före-

ningar som upptagits som medlemmar81 efter prövning av SF (bl a SvFF) enligt RF:s anvisningar, 

däribland ska föreningens stadgar följa RF:s normalstadgar, bl a gäller lika röstvärde inom före-

ningen. Genom medlemskapet i SF blir föreningen även ansluten till DF (bl a Skånes Idrottsför-

bund) och SDF (bl a Skånes Fotbollsförbund) samt RF.82  Även förbunden håller formella årsmöten 

och representantskap med beslutande behörighet där generellt underliggande förbundsnivå och / 

eller föreningar har rösträtt, men där med varierande röstvärde. Stadgereglerade medlemskapen i 

olika led syftar till regelnät av civilrättsliga bindningar från idrottsutövare till högsta förbundsnivå.  

Av SvFF bestämmelser framgår också att utan förbundens medgivande får till SvFF ansluten 

idrottsförening ”inte delta i andra tävlingar än sådana som administreras eller godkänts av FIFA, UEFA, 

SvFF eller SDF” och att ”SvFF ansluten förening får spela match endast mot lag som företräder förening 

eller annan organisation som är ansluten till SvFF eller annat till FIFA anslutet nationsförbund.”83 

Av SvFF regelverk stipuleras även för utövarna att ”i match får förenings lag endast bestå av spelare 

som är medlemmar i föreningen.” Förbundens strikta hierarki och monopol på idrott bekräftas även 

inom fotbollen, från FIFA till SDF i olika förbundens stadgar, som samtliga utövare, ledare och 

föreningar i svensk fotboll är skyldiga att följa i alla delar gällande SvFF:s samt tillämpliga delar 

av överordnade FIFA:s, UEFA:s och RF:s stadgar, beslut, regler och andra bestämmelser.84 

SDF-styrelse prövar tävlingsärenden där nationellt överprövningstillstånd krävs av SvFF-

instans. SvFF:s styrelse övervakar regelverkens efterlevnad nationellt, tillsätter kommittéer och 

fastställer reglementet för förbundens nämnder, däribland skiljedomsnämnden som ska hantera 

nationella fotbollstvister om de stadgar som fastslår förbud för utövare och föreningar att ta tvister 

till allmän domstol. Motsvarande mål av egenkontroll har [över]prövning i och av Schweizbaserade 

FIFA:s och UEFA:s regelsystem. Suveräniteten över fotbollens spelregler har ytterst 8 personer.85 

81SvFF, stadgar 1 kap 2§.
82RF, stadgar. 
83SvFF, TB 1 kap 2 §.
84SvFF, RB 1 kap 9 §, stadgar 1 kap 3 §.
85SvFF, stadgar 6 och 8 kap; FIFA, stadgar art 6, art 58-66.
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3. Varför kan EU:s konkurrensrätt vara tillämplig på idrottsområdet?            

3.1  Primärrättslig jämförelse av konkurrens- och idrottsområdet                     

Utan specifika svenska idrottslagar tycks organiserad svensk idrott underställd förbund som haft 

sekellånga monopol på sina idrotter och vars reglemente inte konkurrensanpassats trots 60 år med  

svensk konkurrenslag. Varför skulle då EU:s konkurrensrätt kunna tillämpas på idrottsområdet?   

[1]  I fördragstexten utgör artikel 2-6 FEUF EU:s befogenhetskategorier och områden, där EU 

som huvudregel har delad befogenhet med medlemsstaterna, såsom inre marknaden (art 4 FEUF). 

Men ett begränsat antal områden har EU angett som exklusiva befogenhetsområden (art 3 FEUF). 

Som framgått (avsnitt 1) innebär EU:s exklusiva befogenhet att EU i grunden är ensam behörig 

lagstiftare och EU-rätt är överordnad nationell rätt på dessa områden (art 2.1 FEUF), inkluderat bl a 

konkurrensregler som är nödvändiga för den inre marknadens funktion. Till undantag från delade 

befogenheter hör även områden i artikel 6 FEUF, bl a idrott, där EU på europeisk nivå ska ha 

befogenhet att ”stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder.” I artikel 2.5 FEUF 

fortsätter meningen med att på dessa områden ska inte EU:s befogenhet ersätta medlemsstaternas. 

Omfattning och villkor för tillämpning av EU:s befogenheter fastställs vidare i bestämmelserna 

för varje område (art 2.6 FEUF). Konkurrensreglernas omfattning utgörs av helt kapitel i fördraget 

(art 101-109 FEUF), medan idrott endast utgör begränsad del av en artikel (art 165 FEUF). Vidare 

återfinns konkurrens, till skillnad från idrott, som genomgående uttryck i Funktionsfördraget. 

Förutom tidigare nämnda avsnitt om principer och eget kapitel om konkurrensregler, återfinns 

konkurrens som lydelse i avsnitt som rör tullunionen, jordbruk och fiske, transporter, bestämmelser 

om skatter och avgifter, ekonomisk och monetär politik, socialpolitik, transeuropeiska nät, industri, 

forskning och teknisk utveckling samt rymden, turism, fördjupade samarbeten, tillnärmning av 

lagstiftning, allmänna bestämmelser och slutbestämmelser samt därtill i avsnitt i fördragens bilagor 

och protokoll. Noterbart är att industri, precis som idrott, tillhör undantagen i artikel 6 FEUF men 

ändå utgör konkurrensuttryck del av industrins artikel i fördragstexten (art 173 FEUF). 

 EU-domstolen fastslog 2008 i ”Motoe-målet”86 att idrott kan omfattas av konkurrensreglerna;  

 ”1 /../ Den omständigheten att en verksamhet har samband med sport innebär inte något hinder mot att 
tillämpa reglerna i fördraget, däribland konkurrensreglerna.” 

 Enligt min uppfattning kan artikel 2-6 FEUF uttydas att i grunden tillhör konkurrensområdet 

EU:s exklusiva befogenhetsområden överordnad medlemsstaternas rätt, till skillnad från idrott, 

som utgångspunkt är område där EU-rätt endast kompletterar nationell rätt. Men omfattningen av 

konkurrensbestämmelser i fördraget sammantaget, bekräftar konkurrensrättens prioritet inom EU-

rätten och relativt idrott förstärks betydelsen än mer. Beaktat även att EU-rättens rättssystem är 

sammanhängande, verkar det rimligt att också idrottsområdet kan omfattas av konkurrenspolitiken.
86C-49/07, ”Motoe”.
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3.2  Konkurrensreglerna, den inre marknaden och fri rörlighet 

[1]  Konkurrensreglernas exklusiva befogenhet är kopplad till den inre marknadens funktion (art 

3.1b FEUF). Sambandet styrks även i ”protokoll om inre marknad och konkurrens” där medlems-

staterna beaktar att inre marknaden ”innefattar en ordning som säkerställer att konkurrensen inte 

snedvrids.” Även inre marknadens centrala betydelse inom EU-rätten uttrycks i fördragstexten om 

att EU ”ska upprätta en inre marknad” (art 3 FEU). För att nå EU:s mål i artikeln ska ekonomiska 

politiken samordnas på den inre marknaden enligt principen om ”öppen marknadsekonomi med fri 

konkurrens” (art 119 FEUF). EU ska även verka aktivt för harmonisering av medlemsstaternas 

rättssystem för  inre marknadens funktion (art 114 FEUF). Dock tillhör bestämmelser om fri 

rörlighet för personer undantagen, dvs EU:s fria marknadsrörlighet är inte oinskränkt och även 

begränsad i sin harmonisering, men inre marknadens betydelse och sammanflätning med fri 

marknadsrörlighet inom EU-rätten framgår ändå av artikel 26 FEUF;  ”1. Unionen ska besluta om 

åtgärder i syfte att upprätta den inre marknaden eller säkerställa dess funktion i enlighet med tillämpliga 

bestämmelser i fördragen. 2. Den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri 

rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördragen.”

 I ”Bosman”-målet87 1995 prövade EU-domstolen inte konkurrensreglerna då man redan funnit 

fotbollsförbundens regler för kontraktlösa proffs i strid mot EU-rättens fria marknadsrörlighet; 

”138 Eftersom de två typer av regler som avses i de frågor som begäran om förhandsavgörande avser står i 
strid med artikel 48, finns det inte skäl att uttala sig om tolkningen av artiklarna 85 och 86 i fördraget /../ 
148 Det står i strid med artikel 48 i EEG-fördraget att tillämpa regler som idrottsförbund har utfärdat, 
enligt vilka en professionell fotbollsspelare som är medborgare i en medlemsstat, efter att hans kontrakt 
med en förening har löpt ut, endast kan anställas av en förening i en annan medlemsstat, om den sistnämnda 
betalar moderföreningen en övergångs-, utbildnings- eller utvecklingsersättning. ”

I ”Meca-Medina”-målet88 2006 klargjorde EU-domstolen emellertid koppling mellan regler om fri 

marknadsrörlighet och konkurrensreglerna, samt att dessa kan vara tillämpliga på idrottsområdet;

”28. Om den aktuella idrottsverksamheten faller inom fördragets tillämpningsområde, är villkoren för att 
utöva denna verksamhet underkastade alla de skyldigheter som följer av de olika fördragsbestämmelserna.  
/../ regler som styr denna verksamhet skall uppfylla villkoren i dessa bestämmelser, vilka bl a har till syfte 
att säkerställa fri rörlighet för personer, etableringsfrihet, frihet att tillhandahålla tjänster och konkurrens”

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så att inom EU-rätten finns nära koppling mellan kon-

kurrens, inre marknadens funktion och fri rörlighet. Regler om konkurrens känns dock tydligare 

och starkare än regler om fri rörlighet som är olika begränsade baserade på område. EU-domstolen 

fastslog i ”Bosman”, att fotbollsförbundens regler stred mot EU:s bestämmelser om fri rörlighet av 

ekonomiska skäl på inre marknaden. Rimligt syns då, att regler på idrottsområdet kan vara för-

bjudna att tillämpa i strid mot EU:s konkurrensregler för inre marknadens ekonomiska funktion. 

87C-415/93, ”Bosman”.
88C-519/04, ”Meca-Medina”.
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 3.3 Konkurrensreglerna, fria rörligheten och nationella gränshinder         

[1]  Som framgått omfattar den fria rörligheten för personer och tjänster även bl a etableringsfrihet 

och frihet att tillhandahålla tjänster inom EU. Bärande i regler om fri rörlighet inom EU av ekono-

miska skäl, fri marknadsrörlighet, är avskaffandet av olik behandling baserad på EU-nationalitet;

Arbetstagare (art 45 FEUF): ”1. Fri rörlighet för arbetstagare ska säkerställas inom unionen.             
2. Denna fria rörlighet ska innebära att all diskriminering av arbetstagare från medlemsstaterna pga 
nationalitet ska avskaffas vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor. /../”

Etableringsrätt (art 49 FEUF): ”1. Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränkningar för 
medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. /../ 
Etableringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare /../”  

Tjänster (art 56 FEUF): ”Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränkningar i friheten att 
tillhandahålla tjänster inom unionen förbjudas beträffande medborgare i medlemsstater som har etablerat 
sig i en annan medlemsstat än mottagaren av tjänsten. /../               
Som tjänster i fördragens mening ska anses prestationer som normalt utförs mot ersättning" 

Icke-diskriminerings/likabehandlingsprincipen oberoende EU-nationalitet uttrycks även som

generellt förbud både i EU:s rättighetsstadga (art 21.2 EURS) och Funktionsfördrag (art 18 FEUF);

 ”Inom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild 
bestämmelse i fördragen, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden” 

  Redan i ”Dona”-målet89 1976 fann EU-domstolen fotbollsförbunds regler eller praxis, som ej 

var rent idrottsliga, som oförenliga med EU-rätten, då de innebar inskränkningar av nationella skäl 

på den fria rörligheten generellt, för arbetstagare och friheten att tillhandahålla tjänster inom EU;

”14 Dessa bestämmelser kan dock inte hindra sådan reglering eller praxis som utesluter utländska spelare 
från deltagande i vissa matcher på grunder som inte är av ekonomisk natur, utan som beror på dessa 
matchers särskilda karaktär och innehåll och därför uteslutande rör sporten som sådan./../            
17 3) Såsom domstolen redan har uttalat i sin dom av den 12 december 1974 i mål 36/74 Walrave /../ gäller  
förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet inte endast offentliga myndigheters åtgärder, utan det 
omfattar också andra slags åtgärder som syftar till att kollektivt reglera betald anställning och 
tillhandahållande av tjänster. /../ 18 Av detta följer att de bindande bestämmelserna i art 7, 48 och 59  i 
fördraget skall ligga till grund för den nationella domstolens bedömning av giltigheten eller verkan av en 
idrottsorganisations regler. /../ 19 /../ En nationell reglering eller praxis som begränsar rätten att som hel- 
eller halvprofessionell spelare delta i fotbollsmatcher till att endast omfatta medborgare i den 
ifrågavarande staten är, även om den har antagits av en idrottsorganisation, oförenlig med artikel 7 och, 
allt efter omständigheterna, med artiklarna 48-51 eller 59-66 i fördraget. /../” 

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att EU-rätten sammanfört fri marknadsrörlighet inom 

EU med förbud mot inskränkning pga EU-nationalitet. EU-domstolen fastställde inom idrotts-

området på 1970-talet förbundsregler eller praxis, som inte var rent idrottsliga, som oförenliga 

med EU-rättens bestämmelser om fri [marknads]rörlighet inom EU pga EU-nationalitet. Då även 

EU:s konkurrensrätt syftar till att undanröja nationella hinder inom EU-marknaden, verkar det 

rimligt att anta motsvarande som gällande även för EU:s konkurrensregler på idrottsområdet.

89Mål 13/76, ”Donà”.
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3.4  Konkurrensreglerna, fria rörligheten och föreningsfriheten

[1]  Principiellt förbud mot inskränkningar av den fria rörligheten inom EU finns uttryckt i artikel 

20 och 21 FEUF, samt i artikel 45 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (EURS). Med 

Lissabonfördraget blev EURS del av skrivna primärrätten, dock utan att EU:s befogenheter ska 

utökas (art 6.2 FEU). Från Europakonventionens artikel 11 har EU-rätten även stadgat (art 12 

EURS) en av idrottens fundamentala rättigheter, föreningsfriheten;

”1. Ett unionsmedborgarskap införs härmed. Varje person som är medborgare i en medlemsstat ska vara 
unionsmedborgare.” (art 20 FEUF)     ”1. Varje unionsmedborgare ska ha rätt att fritt 
röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och 
villkor som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av fördragen.” (art 21 FEUF) 
”1. Unionen ska erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna /../, som ska ha samma rättsliga värde som fördragen. Bestämmelserna 
ska inte på något sätt utöka unionens befogenheter så som de definieras i fördragen.” (art 6 FEU)           
”2. Varje unionsmedborgare har rätt att söka arbete, arbeta, etablera sig samt tillhandahålla tjänster i varje 
medlemsstat.” (art 15 EURS)           
”2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av /../ bestämmelse i 
dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.” (art 22 EURS)

”1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet på alla nivåer, 
särskilt på det politiska, fackliga och medborgerliga området, vilket innebär rätten för var och en att bilda 
och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.” (art 12 EURS)

 EU-domstolen menade dock i ”Bosman”-målet90 att även om idrotten är uppbyggd kring dess 

idrottsföreningar kan inte förbundens regelverk kopplas till och åtnjuta skydd av föreningsfriheten;

”79 Vad gäller de argument som grundas på föreningsfriheten står det klart att denna princip, som 
garanteras genom artikel 11 i europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna och följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, hör 
till de grundläggande friheter som enligt domstolens fasta rättspraxis - som dessutom på nytt bekräftas i 
ingressen till Europeiska enhetsakten och i artikel F.2 i fördraget om Europeiska unionen - skyddas genom 
gemenskapens rättsordning.            
80 Det kan emellertid inte anses att de regler som idrottsförbund har utfärdat, och som avses med den 
nationella domstolens frågor, är nödvändiga för att säkerställa nämnda förbunds, föreningars eller 
spelares utövande av denna frihet eller att de utgör en oundviklig följd av föreningsfriheten.”

I ”FNCBV”-målen91  menade tribunalen 2006, att föreningsfriheten (på jordbruksområdet) var 

underordnad och inte kunde legitimera konkreta åtgärder som var i strid med konkurrensreglerna;

”101 /../ även om de såsom organisationer för jordbruksföreningar förvisso är berättigade att tillvarata sina 
medlemmars intressen, inte kan åberopa föreningsfriheten för att motivera konkreta åtgärder som strider 
mot artikel 81.1 EG.” 

 Enligt min uppfattning klargjorde EU-domstolen i ”Bosman”-målet att föreningsfriheten inte kan 

åberopas som princip för att omfatta och legitimera förbundens regelverk på idrottsområdet som är 

i strid med annan grundläggande EU-rätt. EU-domstolens praxis på andra områden har även visat 

att föreningsfriheten inte heller kan motivera något generellt undantag från EU:s konkurrensregler. 

90C-415/93, ”Bosman”.
91 Förenade målen T-217/03 och T-245/03 , ”FNCBV ”.
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3.5  EU-rättens principer om tilldelade befogenheter, lojalitet och företräde

[1]  Att EU:s konkurrensregler tillämpas överordnat på idrottsområdet trots att idrott (art 6 FEUF) 

tillhör område där EU uttryckligen inte ska ersätta medlemsstaternas befogenhet (art 2.5 FEUF), är 

en motstridighet som förstärks av att ”enligt artikel 5 ska varje befogenhet som inte tilldelats unionen i 

fördragen tillhöra medlemsstaterna”(art 4.1 FEU). Vidare ska EU:s institutioner, som EU-domstolen, 

”handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördragen ” (art 13 FEU). EU:s 

politik och verksamhet (art 7 FEUF) samt befogenheter avgränsas även i fördragstexten uttryckt i 

principen om tilldelade befogenheter, som bara ska omfatta de angivna i fördragen (art 5 FEU);

”1. Principen om tilldelade befogenheter ska styra avgränsningen av unionens befogenheter. /../  2. Enligt 
principen om tilldelade befogenheter ska unionen endast handla inom ramen för de befogenheter som 
medlemsstaterna har tilldelat den i fördragen för att nå de mål som fastställs där. Varje befogenhet som 
inte har tilldelats unionen i fördragen ska tillhöra medlemsstaterna.” (art 5 FEU)

Men som framgått gäller nationell lojalitetsprincip på områden som konkurrens där EU har exklu-
siv befogenhet och bara i grunden får lagstifta och anta rättsligt bindande akter (art 2.1 FEUF): 
”Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder/../för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som föl-
jer av fördragen eller av unionens institutioners akter. Medlemsstaterna ska hjälpa unionen att fullgöra si-
na uppgifter, och de ska avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål”art 4.3FEU

Medlemsstaternas lojalitetskrav mot EU återfanns i sin lydelse redan i Romfördraget (art 5 EEG), 

så även förbud mot inskränkning pga EU-nationalitet (art 18.1 FEUF / 7 EEG), konkurrens-

förbuden (art 101, 102, 106 FEUF / 85, 86, 90 EEG) och EU-domstolens överhöghet att säker-

ställa så ”lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen” (art 19.1 FEU / 164 EEG). 

 EU-domstolen har använt detta fördragsgivna tolkningsföreträde av EU-rätten och fastslog  

EU-rättens företrädesprincip över all nationell rätt i ”Internationale Handelsgesellschaft”-målet;92   

”3 Utnyttjandet av nationella rättsregler eller rättsbegrepp vid bedömningen av giltigheten i akter  som 
utfärdats av gemenskapens institutioner skulle skada gemenskapsrättens enhetlighet och effektivitet. Dessa 
akters giltighet kan endast bedömas i förhållande till gemenskapsrätten.           
Om den rätt som följer av fördraget, dvs. av en självständig rättskälla, skulle åsidosättas av bestämmelser i  
nationell lagstiftning, av vilket slag de än kan vara, skulle den förlora karaktären av gemenskapsrätt och 
den rättsliga grundvalen för själva gemenskapen hotas. Därför påverkas giltigheten av en gemenskapsakt 
eller dess verkan  inom en medlemsstats territorium inte av att det görs gällande att den kränker 
grundläggande rättigheter i en medlemsstats författning eller principerna i dess författningsstruktur.” 

Artikel 116 FEUF ger även EU uttrycklig rätt att harmonisera nationell rätt på konkurrensområdet.  

[] CAS slog i sin tur fast [inter]nationella idrottsregler underordnade vedertagen nationell rätt.93       

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att idrottsregler är underställda nationell rätt, som bas  

gäller för idrottsområdet avgränsad EU-rätten (princip om tilldelade befogenheter), men de tycks 

ogiltiga i strid med EU-rätt enligt EU-rättens företrädesprincip över all nationell rätt som EU-dom-

stolen fastslagit i praxis. Tydligast underordnad / skyldig att verkställa EU-rätt, tycks medlemssta-

terna på områden som konkurrens, där EU har lång historia med exklusiv lagstiftande befogenhet.
92Mål 11/70, ”Internationale Handelsgesellschaft”.
93CAS 98/200, "AEK Athens", p 156.
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3.6  EU-rättslig  praxis framväxt på konkurrens- och idrottsområdet          

 [1]  Som framgått fastslog EU-domstolen att EU-rätten omfattade idrotts- och fotbollsområdet 

redan 1974 i ”Walrave&Koch”94-målet respektive 1976 i ”Dona”-målet95. EU-domstolen fann då 

idrottsregler i strid med EU-rätten pga inskränkning av EU-nationalitet generellt (art 18.1 FEUF), 

fri rörlighet för arbetstagare (art 45 FEUF) och frihet att tillhandahålla tjänster mot ersättning (art 

56 FEUF). Men det var först när Belgiska fotbollsförbundet och UEFA blev förlorande parter i 

”Bosman”-målet96 1995, som EU-rättens påverkan kom att tydliggöras med kraft på fotbollens 

område. EU-domstolen fick även tolkningsbegäran av konkurrensreglernas tillämpning på idrotts-

området i ”Bosman”-, Deliége-97 och ”Lehtonen”-målet98 2000, men utan att pröva dessa. Det blev 

istället tribunalen, som i ”Meca-Medina”-målet99 2004 och i ”Piau”-målet100 2005, kom att tolka 

konkurrensförbuden (art 101, 102 FEUF) på idrottsområdet. I  ”Meca-Medina”-målet fann 

tribunalen att IOK:s antidopingregler var ”rent idrottsliga” och ej i strid med fria marknadsrörlig-

heten och som följd därav ej heller mot konkurrensreglerna. I ”Piau”-målet gjorde tribunalen om-

fattande prövning men ansåg att FIFA:s licenssystem för fotbollens spelaragenter inte bröt mot 

konkurrensreglerna, trots att ”principen med en licens som införs av FIFA och som villkorar utövandet 

av yrket /../, är ett hinder för tillträdet till denna ekonomiska verksamhet och påverkar /../ konkurrensen.”

I överklagandet av ”Meca-Medina”-målet prövade EU-domstolen 2006 till slut EU:s konkurrens-

regler på idrottsområdet. EU-domstolen underkände tribunalens bedömning att rent idrottsliga 

regler inte behövde prövas mot konkurrensreglerna, men fastslog att IOK:s antidopningsregler var 

legitimt motiverade och därav inte utgjorde konkurrensbrott (art 101 FEUF). ”Piau”-målet över-

prövades inte, men i ”Motoe”-målet101 2008 fastslog EU-domstolen att idrottsrelaterade bestämm-

elser utgjorde missbruk av ELPA:s (Bilsportsförbunds) dominerande ställning och var i strid med 

EU:s konkurrensregler (art 102, 106 FEUF). I ”FAPL&Murphy”-målen102 fastslogs att exklusivt 

avtal för TV-sändningar av fotboll utgjorde förbjuden konkurrensbegränsning (art 101 FEUF). 

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så att EU-domstolen med ”Meca-Medina”-målet 2006,  

skaffade sig fullt handlingsutrymme för prejudicerande rättspraxis avseende konkurrensreglernas 

påverkan på hela idrottsområdet, även rent idrottsliga regler. Allmänna undantaget för idrottsregler 

sedan 1970-talet, avseende EU:s regler om fri marknadsrörlighet blev inte automatiskt överförda 

till konkurrensrätten. EU-domstolen har sedan tillämpat EU:s konkurrensregler på idrottsområdet.  

94Mål 36/74, ”Walrave & Koch”.
95Mål 13/76, ”Dona”.
96C-415/93, ”Bosman”.
97Förenade målen C-51/96 & C-191/97, ”Deliége”.
98C-176/96, ”Lehtonen”.
99T-313/02 resp C-519/04 P, ”Meca-Medina”.
100T-193/02 resp C-171/05 P, ”Piau”.
101C-49/07, ”Motoe”.
102Förenade målen C-403/08 & C-429/08, ”FA Premier League & Murphy”.
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3.7  Idrottens bestämmelse och EU:s konkurrensrätt         

[1]  Först i Lissabonfördraget tydliggjordes EU:s befogenheter på idrottsområdet i fördragstexten, 

som i grunden kompletterande medlemsstaternas rätt (art 2 och 6 FEUF) och idrottens omfattning i 

EU-rätten som mindre del i en artikel (art 165 FEUF). Att idrottsområdet primärt tillhör medlems-

staternas befogenhetsområde framgår även av bestämmelsens lydelse, där rådet kan besluta om 

stimulansåtgärder tillsammans med EU-parlamentet och anta rekommendationer för att uppnå 

målen i artikeln, men det får inte innebära harmonisering av nationell rätt (art 165.4 FEUF);    

”1. /../ Unionen ska bidra till att främja europeiska idrottsfrågor och ska då beakta idrottens specifika 

karaktär, dess strukturer som bygger på frivilliga insatser samt dess sociala och pedagogiska funktion.         

2. Målen för unionens insatser ska vara att /../               

- utveckla idrottens europeiska dimension genom att främja rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar och 

samarbetet mellan organisationer och myndigheter med ansvar för idrott samt genom att skydda 

idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet, särskilt när det gäller de yngsta utövarna.             

3. Unionen och medlemsstaterna ska främja samarbetet med tredjeland och behöriga internationella 

organisationer på utbildnings- och idrottsområdena, särskilt Europarådet. ”         

 I ”FAPL&Murphy”-målen103 fastslog EU-domstolen 2011 klausuler i exklusivt licensavtal 

gällande TV-sändningar av fotbollsmatcher som förbjöd pubägare att införskaffa dekoderkort från 

annat EU-land, utgöra förbjuden konkurrensbegränsning (art 101 FEUF), då klausulerna syftade 

till nationell avskärmning, trots att EU-domstolen samtidigt ansåg att idrottsevenemang hade unik 

karaktär och originalitet som motiverade särskilt nationellt rättsskydd med stöd av art 165 FEUF; 

”100 Idrottsevenemang har dock i sig en unik karaktär, och är i denna utsträckning originella, vilket kan 
göra dem till alster som förtjänar ett skydd jämförbart med det som ges verk. Detta skydd kan i 
förekommande fall ges av de olika interna rättsordningarna. 101 Enligt artikel 165.1 andra stycket FEUF 
ska unionen bidra till att främja europeiska idrottsfrågor och ska då beakta idrottens specifika karaktär /../ 
102 Mot denna bakgrund har en medlemsstat rätt att skydda idrottsevenemang, i förekommande fall med 
hänvisning till skyddet för immateriella rättigheter, genom att införa en särskild nationell lagstiftning, eller  
genom att, med iakttagande av unionsrätten, erkänna ett skydd som ges dessa evenemang genom avtal /../  
146 /../ Klausuler i ett exklusivt licensavtal som slutits mellan en innehavare av immateriella rättigheter och 
ett programföretag utgör en konkurrensbegränsning som är förbjuden enligt artikel 101 FEUF, när dessa 
klausuler innebär en skyldighet för programföretaget att inte tillhandahålla avkodningsutrustning som 
möjliggör /../ användning utanför det geografiska område som omfattas av licensavtalet. ”

[] CAS fastslog i "AEK Athens"-målet104, att EU:s regler om konkurrens och fri marknadsrörlighet 

ska beaktas på idrottsområdet om bl a EU-marknaden påverkas, detta oavsett parternas samtycke. 

 Enligt min uppfattning kan ovan tolkas så att art 6 och art 165 FEUF klargör idrottsområdet som 

uttalad del av högsta EU-rätt, där EU har kompletterande befogenheter, främst sekundärrättsliga 

och stödjande, till nationell rätt på idrottsområdet. Att idrottens specifika karaktär ska beaktas i 

EU-rätten, och att idrottsområdet i grunden tillhör nationell rätt, tycks ändå inte förhindra att 

kommersiella delar av idrotten underställs EU:s primärrättsliga kärna, som konkurrensreglerna. 
103Förenade målen C-403/08 & C-429/08, ”FA Premier League & Murphy”.
104CAS 98/200, "AEK Athens", p 8-12.
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 3.8.[nivå]  Likabehandlingsprincipen, ”fair-play”, konkurrens- och idrottsområdet     

[1-2]  Inom EU-rätten har regler om fri marknadsrörlighet inom EU sammanförts med likabehand-

lingsprincip oavsett EU-nationalitet därifrån EU-rättslig praxis på idrottens område utvecklades 

(avsnitt 3.3) och finns numer kodifierad att även uttryckligen gälla idrott (art 6, 18 FEUF). 

Utvidgad icke-diskriminering inkluderat jämställdhet mellan kön (art 2 FEU, art 23 EURS) tillhör 

värden som EU ska ha som mål att främja (art 3 FEU) och där direkt diskriminering är förbjuden, 

inkluderat även ålder och funktionshinder (art 21, 25, 26 EURS) men EU:s befogenhet är här 

starkt kringskuren (art 19 FEUF). Allas likhet inför lagen är bärande princip i rättsstater, även EU-

rätten (art 20 EURS). På idrottsområdet ska EU ha som mål att bl a främja rättvisa och öppenhet 

inom idrott (art 165 FEUF). Även inom EU:s konkurrensförbud ses särskilt allvarligt på 

diskriminerande villkor som ej är likvärdiga. Likabehandlingsprincipens innebörd uttrycks i EU:s 

rättspraxis105 att ”lika situationer inte får behandlas olika och olika situationer inte får behandlas lika ” 

om inte sakliga skäl föreligger och omfattar således även dold diskriminering. I ”Motoe-målet”106 

kopplades principen till konkurrens- och idrottsområdet. Förbundsregler var förbjudna pga 

snedvridning av konkurrens då systemet ej tillförsäkrade ekonomiska aktörerna "lika möjligheter.”

[3]  I ”Simuntenkov”-målet107 gällande ryskt fotbollsproffs, fastslog EU-domstolen 2005 förbud 

mot nationella idrottsregler, då  likabehandlingsprincipen oavsett EU-nationalitet skulle gälla även 

ryska idrottare enligt art 23.1 i det partnerskapsavtal EU undertecknat med Ryssland 1994.

[4-5]  Även i rådets och parlamentets förordning från 2013 fastslogs EU:s behörighet på idrotts-

området, avseende ”unionens strategiska val för genomförandet av EU:s nya behörighet inom 

idrott” som inkluderar mål om ”lika möjligheter” och ”lika tillgång till idrott för alla.”108   I ”FIFA”-

målet109 2013 fastslog EU-domstolen att enligt direktivet110 skulle kommissionens bedömning som 

avsåg idrottsevenemang av allmänintresse omfatta förenlighet med EU-rättens allmänna principer, 

som ”icke-diskriminering, /../, principerna om frihet /../ samt med reglerna om fri konkurrens.”       

I kommissionens förordning 2014 om stöd till idrottsinfrastruktur fastslogs att det särskilt bör ga-

rantera ”icke-diskriminerande tillträde till infrastruktur och ett rättvist förfarande vid tilldelning”111 

[6] I ”Motoe”-målet ansåg generaladvokaten112 att EU-praxis och politiker deklarerat att ”Sport un-

dantas i princip inte från tillämpningsområdet för EG-fördraget”, konkurrensreglerna inkluderade och 

att fungerande konkurrenssystem bara kan ”garanteras om lika möjligheter tillförsäkras de rörelse- 

drivande företagen.” I förslag till avgörande i ”Bosman”-målet framfördes; ”inga skäl till varför de 

105C-304/01, ”Spanien mot kommissionen”. 
106C-49/07, ”Motoe”.
107C-265/03, ”Simuntenkov” . 
108EU-förordning 1288/2013, ”Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott”.
109C-205/11 P, ”FIFA”.
110EU-direktiv 89/552 i dess lydelse enligt direktiv 97/36/EG.
111Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, ”Vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden 
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget”..
112C-49/07, ”Generaldvokat J Kokotts förslag till avgörande i Motoe-målet”. 
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bestämmelser som skall prövas här inte samtidigt skulle kunna höra under art 48 och EG:s kartellrätt.”113 

[7]  2007 ansåg kommissionen i vitbok att man kommer ”i enlighet med fastställd rättspraxis fortsätta  

att erkänna idrottens särart, men detta får inte uppfattas som en motivering för ett allmänt undantag från 

tillämpningen av EU-rätten”, däribland konkurrensreglerna och icke-diskrimineringsprincipen.114   

Efter Lissabonfördragets idrottsbestämmelse om idrottens särart upprepade kommissionen 2011 i 

ny vitbok, att idrottens särart beaktas vid bedömning om ”idrottsregler uppfyller kraven i EU:s lag-

stiftning (t.ex. grundläggande rättigheter, fri rörlighet, förbud mot diskriminering och konkurrens).”115      

I rådets och kommissionens gemensamma rapport 2015 om EU:s ramar på ungdomsområdet, 

uttrycktes åter politiska ambitioner att eftersträva ”ett mer systematiskt samarbete på både EU-nivå 

och nationell nivå inom olika politikområden som t.ex. /../ likabehandling, /../ idrott och hälsa.”116

[8]  Bernitz & Kjellgren menar att av EU:s rättpraxis framgår att principer om likabehandling och 

fri marknadsrörlighet har direkt effekt.117 Hettne ser likabehandlingsprincipen som stommen i 

fördraget118 och menar med Bergström, att EU-praxis vidgat begreppet till allmänt förbud mot alla 

restriktioner av fri rörlighet inom EU utom de som grundas på särskilt erkända samhällshänsyn119 

samt att likabehandlingsprincipen tillämpats på ekonomisk idrottsverksamhet.120 Backman betonar 

att kommissionens kontroll av efterlevnad av EU:s konkurrensregler ska inkludera lika tillträde för 

amatöridrottare samt att idrott ej kan anses allmänt undantagen från EU:s konkurrensregler.121 

Lindholm pekar även på konkurrensrättens tillämpning på idrotten och att främst de grund-

läggande konkurrensförbuden har stor EU-rättslig betydelse i idrottsliga sammanhang.122 

 Enligt min uppfattning kan ovan tolkas så, att likabehandlingsprincipen genomsyrar EU-rätten. 

Det bekräftas i olika nivåer av EU:s rättskällelära. Likabehandlingsprincip och EU:s konkurrens-

regler har i praxis tillämpats på idrottsområdet. Principen är del av konkurrensrätten i en vidare 

tolkning, inte enbart som strikt skydd av enstaka aktörer, utan primärt att med konsumentintresse 

tillförsäkra en marknadsstruktur med effektiv konkurrens, som bl a omfattar olika ekonomiska 

aktörernas lika rätt till likvärdiga spelregler, "fair play", i fri och rättvis tävlan/konkurrens på EU-

marknaden. Idrott har tävlan med ”fair play” som bärande grundprincip, att ur utövarnas intresse  

säkra så fri tävlan mellan idrottens aktörer även blir rättvis. Det syns då rimligt att viss interaktion 

kan förekomma mellan EU-rätt, konkurrens- och idrottsområdet. // Fråga A får anses besvarad.

113C-415/93,” Generaldvokat Lenz förslag till avgörande i Bosman-målet”.
114EU-kommissionen KOM(2007)391, ”Vitbok om idrott”.
115EU-kommissionen KOM(2011)12, ”Utveckling av idrottens europeiska dimension”.
116EUT 2015/C 417/03,”Rådets och kommissionens gemensamma rapport 2015 om genomförandet av de förnyade 
ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018)”. 
117Bernitz U. & Kjellgren A., s 146.
118Hettne J., ”Rättsprinciper som styrmedel”, s 122.
119Bergström C.F. och Hettne J., ”Introduktion till EU-rätten”, s 204.
120Bergström C.F. och Hettne J., ”Introduktion till EU-rätten”, s 233.
121Backman J., ”Idrottsjuridik – en introduktion”, s 51f.
122Lindholm J., ”Idrottsjuridik”, s 218.
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4. Hur har EU:s konkurrensregler tillämpliggjorts på idrottens förhållande?  

4.1 Konkurrensreglernas kapitel och företagskriteriet                             

[1]  I EU-rätten utgör EU:s konkurrensregler fördragens grundläggande förbud mot åtgärder som 

kan skada likvärdiga förutsättningar för effektiv konkurrens mellan företag på EU:s marknad. 

Intressant är hur EU:s konkurrensregler för marknadsekonomiska företagsförhållanden har tillämp-

liggjorts primärrättsligt på idrottens mer ideella förhållanden. Konkurrensreglernas omfattning 

finns fördragsangiven i kapitel med två avsnitt, ”Regler tillämpliga på företag” (art 101-106) och 

”Statligt stöd” (art 107-109). Artikel 101 och 102 FEUF utgör grundläggande konkurrensförbuden, 

förbjudna avtal, beslut och samordnade förfaranden respektive missbruk av dominerande ställning. 

Art 103 FEUF reglerar rådets lagstiftande befogenhet, art 105 FEUF kommissionens befogenhet 

att säkerställa konkurrensreglernas efterlevnad samt art 104 FEUF övergångsbestämmelser. Art 

106 FEUF reglerar offentliga företag och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Art 107 FEUF 

avser statligt stöd samt art 108 och 109 FEUF omfattar rådets och kommissionens befogenheter 

och ålägganden om statsstöden. För att konkurrensförbuden ska vara tillämpliga på idrottens för-

hållanden måste förbund och föreningar uppfylla företagskriteriet men av förbundens stadgar på 

alla nivåer, framgår att associationerna inte är företag utan ideella organisationer och föreningar.123 

 I ”Höfner&Elser”-målet124  fastslog EU-domstolen 1991 dock att associationsform och finan-

siering var ovidkommande för företagskriteriet; "21 /../ begreppet företag inom ramen för konkurrens-

rätten omfattar varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form och sättet för  

dess finansiering.”  I ”Motoe”-målet125 2008 fastslog EU-domstolen detta även för idrottsorga-

nisationer. Vinstsyftet var irrelevant och även "att en del av en enhets verksamhet innefattar ett 

utövande av offentliga maktbefogenheter inte i sig utgör ett hinder för att kvalificera enheten som företag." 

EU-domstolen fastslog därtill att ”ideella föreningar som tillhandahåller varor eller tjänster på en 

marknad kan konkurrera med varandra.” I ”Piau”-målet126 hade även tribunalen fastslagit, att förbund 

och fotbollsföreningar genom sin ekonomiska verksamhet, är att betrakta som företag;

69  ”/../ FIFA har de nationella sammanslutningarna som medlemmar, vilka består av klubbar för vilka 
utövandet av fotboll utgör en ekonomisk verksamhet. /../. Dessa fotbollsklubbar är följaktligen företag i den 
mening som avses i artikel 81 EG  /../ 71. De nationella sammanslutningarna, /../ erkänns, jämte FIFA, 
såsom innehavare av exklusiva rättigheter för att sända och överföra idrottsevenemangen i fråga. De kan 
därigenom även anses bedriva ekonomisk verksamhet /../. De nationella sammanslutningarna utgör 
följaktligen också företag i den mening som avses i artikel 81 EG.”

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas, att företagsbegreppet i EU:s konkurrensregler fått en  

extensiv tolkning i EU-rättslig praxis så även ideella organisationer omfattas. Istället tycks ekono-

miska verksamheten avgörande för företagskriteriets uppfyllande på idrottens förhållanden.

123RF Stadgar, SvFF stadgar, SkFF stadgar 2015.
124C-41/90, ”Höfner & Elser”.
125C-49/07, ”Motoe”.
126T-193/02, ”Piau”.
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4.2. Konkurrensförbudens samhandelskriterium (art 101, 102 FEUF)          

[1]  För att EU:s konkurrensregler ska bli tillämpliga krävs det enligt fördragstexten även påverkan 

av ”handeln mellan medlemsstater” (samhandelskriteriet). För grundläggande konkurrensförbuden 

(art 101 och 102 FEUF) är det också tillräckligt med att det ”kan påverka” handeln. Av artiklarna 

framgår att kriteriet avser handelspåverkan genom avtal (art 101) respektive missbruk (art 102).

 EU-domstolen vidimerade redan 1966 i ”Consten&Grundig”-målen127 att syftet med 

samhandelskritereriet är EU-rättens avgränsning mot nationell rätt;

”6. Begreppet "avtal som kan påverka handeln mellan medlemsstater" syftar till att, på detta rättsområde, 
ange gränsen mellan vad som omfattas av gemenskapsrätten respektive den nationella rätten.”

 I målet fastslog EU-domstolen en återkommande och extensiv tolkningsprincip i EU:s rättspraxis, 

att samhandelskriteriet anses uppfyllt även vid indirekt eller potentiell påverkan av handeln mellan 

medlemsstaterna, men som inte ska vara obetydlig, fastslaget i ”Ambulanz Glöckner”-målet;128  

”48 För att ett beslut, ett avtal eller ett samordnat förfarande skall anses kunna påverka handeln mellan 
medlemsstater krävs att det på grundval av rättsliga eller faktiska omständigheter med en tillräckligt hög 
grad av sannolikhet kan förutses att åtgärden i fråga direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan 
påverka handeln mellan medlemsstater på ett sådant sätt att det kan komma att hindra förverkligandet av 
den inre marknaden. Detta gäller dock inte om åtgärden endast har en obetydlig inverkan på marknaden” 

I ”Motoe”-målet129, gällande art 102 FEUF, upprepade EU-domstolen 2008 motsvarande extensiva 

tolkning av samhandelskriteriet inkluderat märkbarhetsrekvisitet på idrottens förhållanden. EU-

domstolen fastslog vidare (art 102 FEUF) vedertagen EU-rättslig praxis130 (art 101 FEUF), att det 

är sammantagen helhetspåverkan av olika åtgärder som avgör bedömningen. Även dominerande 

företagets beteende måste beaktas vid märkbarhetsbedömningen (art 102 FEUF).  I målet fastslogs 

vidare att endast saluförande i en medlemsstat inte utesluter samhandelspåverkan. Domstolen 

menar istället att nationell marknadsavskärmning närmast presumerar handelspåverkan mellan 

medlemsstaterna och även handelsbegreppet kan tolkas vitt som ekonomiska relationer, då 

”nationella marknader förstärks och förhindrar den ekonomiska integration som eftersträvas i fördraget.”

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att samhandelskriteriets extensiva tolkning möjliggör 

tillämpning av EU:s konkurrensförbud även på nationella omständigheter. Kriteriet anses uppfyllt 

vid endast möjlig och potentiell gränsöverskridande ekonomisk påverkan inom EU, som är mer än 

obetydlig. Vid ej uppfyllt samhandelskriterium, tillämpas istället motsvarande EU-harmoniserade 

nationella konkurrensregler, dvs samhandelskriteriets uppfyllande avgör inte konkurrensreglernas 

tillämpning på idrottens förhållanden, men avgör om EU:s konkurrensregler kan bli tillämpliga. 

127Förenade målen 56 och 58-64, ”Consten och Grundig”.
128C-475/99, ”Ambulanz Glöckner”.
129C-49/07, ”Motoe”.
130C-234/89, ”Delimitis” p 14.
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4.3 Definition och avgränsning av den relevanta marknaden         

  [1]  I ”Motoe”-målet131 2008 hänvisade EU-domstolen till tidigare rättspraxis och fastslog att 

”22 Ekonomisk verksamhet utgörs av all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss 

marknad ” och fortsatte med marknadsdefinitionen; ”31 /../ den relevanta marknaden avgränsas, såväl med  

avseende på den aktuella produkten eller tjänsten som med avseende på dess geografiska omfattning /../”

Denna definition och avgränsning av den relevanta marknaden följer vedertagen princip inom 

EU:s konkurrensrätt med hänvisning till ”United Brands”-målet132 1978.  Av EU:s rättspraxis 

följer snäv definition av produkt- eller tjänstemarknaden, exemplifierade i ”Delimitis”-målet133 

gällande art 101 FEUF (försäljning av öl på serveringsställen) och i ”Michelin”-målet134 för art 

102 FEUF (ersättningsdäck för tunga fordon). Avgränsningen utgår från varans eller tjänstens 

utbytbarhet, med förutom objektiva hänsyn även beaktande av relevanta marknadens konkurrens-

villkor, efterfråge- och utbudsstruktur. Definitionen är även tydligt uttryckt i ”Motoe”-målet;

”32 Enligt fast rättspraxis omfattar den relevanta marknaden för en produkt eller en tjänst vid 
tillämpningen av artikel 82 EG de produkter eller tjänster som är utbytbara eller som i tillräcklig mån kan 
ersätta denna, inte enbart på grund av sina objektiva egenskaper, som gör dem särskilt lämpliga för att 
tillfredsställa konsumenternas bestående behov, utan även på grund av konkurrensvillkoren samt 
efterfrågans och utbudets struktur på den relevanta marknaden”        
33 /../ att den verksamhet som ELPA bedriver dels består av anordnandet av motorcykeltävlingar, dels av 
det kommersiella utnyttjandet av dessa tävlingar genom ingåendet av sponsrings-, reklam- och 
försäkringsavtal. Dessa verksamheter är inte utbytbara /../ ” 

EU-domstolen klargör i ”Motoe”-målet på idrottsliga förhållanden att både produkt och geografisk 

marknadsdefinition ska göras utifrån ekonomisk bedömning. Domstolen fastslår även, utan explicit 

marknadsdefinition, att geografisk definition ska omfatta det område där konkurrensvillkoren är 

tillräckligt enhetliga för samtliga ekonomiska aktörer, gällande berörda produkter eller tjänster. 

Relevanta marknaden kan således få mycket snäv definition exemplifierat i Genova”-målet135;    

”den relevanta marknaden /../ är den som avser organiserande av hamnarbete avseende ordinär frakt  i 

Genuas hamn för tredje mans räkning och utförandet av sådant arbete.”

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att även samhandelskriteriets (avsnitt 4.2) extensiva 

tolkning möjliggör snäv definition av den relevanta marknaden och att EU:s konkurrensregler kan 

bli tillämpliga. För idrott kan marknadsavgränsning göras både mellan olika förbundens idrotter på 

ekonomisk vuxenidrott, som ej är utbytbar, och geografiskt mot regionala förbund. Även tävlings-

del från kommersiell verksamhet är möjlig att avgränsa. Mest avgörande tycks vara ekonomiska 

bedömningen för definition och avgränsning av relevanta marknaden på idrottens förhållanden.

131C-49/07, ”Motoe”.
132Mål 27/76, ”United Brands”.
133C-234/89, ”Delimitis”.
134Mål 322/81, ”Michelin”.
135C-179/90, ”Genova”.
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4.4  Om förbjudna avtal, beslut och samordnade förfaranden (art 101.1 FEUF)         

[1]  Art 101.1 FEUF om konkurrensförbjudna avtal, beslut och samordnade förfaranden, inleds 

med: ”Följande är oförenligt med den inre marknaden och förbjudet: alla avtal mellan företag, beslut av 

företagssammanslutningar och samordnade förfaranden /../”  

 I ”Hercules Chemicals”-målet136 tydliggjorde tribunalen att avtalskriteriet ska tolkas extensivt;

 ”256 Det framgår av domstolens rättspraxis att det är tillräckligt att företagen i fråga uttryckt enighet om 
att uppträda på ett visst sätt på marknaden för att ett avtal skall anses föreligga” 

Målet hänvisade bl a till ”Landewyck”-domen137 1980 där EU-domstolen slog fast att även beslut 

av företagssammanslutningar ska tolkas extensivt och förbud är tillämpligt på rekommendation 

som endast utgör ”troget uttryck för sökandes vilja.” EU-domstolen ansåg vidare att stadgereglerat 

medlemskap i branschorganisation innebar underförstått samförstånd och delaktighet i samordnat 

förfarande. Att företagssammanslutningen saknade vinstintresse fann domstolen utan betydelse;

 ”88 /../ rekommendationen kan /../ inte undantas från förbudet i artikel 85.1 i fördraget endast pga av att 
rekommendationen har utfärdats av en sammanslutning utan vinstsyfte. /../ 91 /../  Sökanden har nämligen 
varit medlem av FEDETAB sedan 1947 och enligt artikel 8 i FEDETAB:s stadgar har sökanden varit 
tvungen att godta bl.a. alla beslut som fattats enligt dessa stadgar. /../ har konstaterats angående de 
åtgärder som vidtagits tidigare, handlade FEDETAB faktiskt i medlemmarnas namn eftersom 
medlemmarna medverkade till att dessa åtgärder godtogs och följdes genom sin branschorganisation.”

På idrottsområdet fastslog tribunalen 2005 i ”Piau-målet”138, att då förbund och idrottsföreningar 

som bedriver ekonomisk verksamhet betraktas som företag, är fotbollsförbunden även att betrakta 

som företagssammanslutningar. FIFA:s tvingande regler likställdes med viljeuttryckt beslut av 

företagssammanslutning av andra graden för att samordna idrottsföreningarnas agerande;

”3 FIFA:s stadgar, reglement och beslut är tvingande för dess medlemmar. /../   72 Eftersom de nationella 
sammanslutningarna är företagssammanslutningar och, med hänsyn till de ekonomiska verksamheter som 
de bedriver, dessutom företag, är FIFA, den sammanslutning som de nationella sammanslutningarna ingår  
i, också en företagssammanslutning i den mening som avses i art 81 /../    75  /../ ett uttryck för FIFA:s vilja  
att samordna sina medlemmars agerande gentemot spelaragenterna. Reglementet är följaktligen ett beslut 
av en företagssammanslutning, i den mening som avses i art 81.1 EG. /../          112 /../ FIFA /../ uppträder 
därvid som en sammanslutning av andra graden för de företag som klubbarna utgör.” 

73  Enligt min uppfattning kan ovan tydas så att i EU:s konkurrensrätt har avtalsbegreppet vid tolk-

ning. Förvisso krävs minst två självständiga parter, men stadgereglerat medlemskap i idrottsor-

ganisationer bundna av förbundsregler, tycks ändå vara nog uttryck av partsvilja eller samförstånd, 

som utgör avtalsbundenhet respektive del i samordnade förfaranden. Omfattas gör även beslut av 

förbund som i EU:s praxis likställts med företag och sammanslutningar pga ekonomisk verksam-

het. Avtalskriteriet syns uppfyllt vertikalt och horisontellt på förbundsnivå, samt avtal, beslut och 

samordnade förfaranden möjligt tillämpliga på idrottens ekonomiskt betingade förhållanden.
136Mål T-7/89, ”Hercules Chemicals”.  
137Förenade målen 209-215/78 och 218/78, ”Heintz van Landewyck”. 
138T-193/02, ”Piau”.
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4.5  Konkurrensbegränsningskriteriet och överträdelsens art (art 101.1 FEUF)         

[1]  Art 101.1: ”Följande är oförenligt med den inre marknaden och förbjudet: alla avtal mellan företag, 

beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan 

medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom 

den inre marknaden, särskilt sådana som innebär att    a) /../ andra affärsvillkor direkt eller indirekt 

fastställs,     b) /../ marknader /../ begränsas eller kontrolleras,      c) marknader /../ delas upp /../”

 EU-domstolen fastslog 1966 i ”Consten&Grundig”-målen139 överträdelsens art som alternativt 

tillämplig och syftesöverträdelse, oavsett effekt, presumtion av förbjuden konkurrensbegränsning; 

”Vid tillämpning av artikel 85.1 behöver de faktiska verkningarna av ett avtal inte beaktas när avtalets 

syfte är att begränsa, hindra eller snedvrida konkurrensen.”  (konkurrensbegränsningskriteriet)             

I ”FAPL&Murphy”-målen140 klargjorde EU-domstolen 2011 detta att gälla även avtal på idrottens 

förhållanden; syfte att avskärma marknader nationellt (TV-sändningar av fotboll) innebär i princip 

presumtion av förbjuden konkurrensbegränsande syftesöverträdelse. Avtalets konkurrensbegrän-

sande syfte ska bedömas objektivt av lydelse, mål och dess ekonomiska och rättsliga sammanhang; 

”136 Vid bedömningen av frågan huruvida ett avtal har ett konkurrensbegränsande syfte, ska ledning 
främst sökas i innehållet i avtalets bestämmelser, de mål som eftersträvas med det och det ekonomiska och 
juridiska sammanhang som det ingår i. /../     135 Först i andra hand, om en analys av avtalets innehåll inte 
påvisar en tillräckligt stor skadlighet för konkurrensen, ska avtalets verkningar prövas. /../             

139 /../ det följer av domstolens praxis att ett avtal som syftar till att återupprätta avskärmningar av 
nationella marknader motverkar fördragets mål att integrera dessa marknader genom upprättandet av den 
inre marknaden. Avtal som syftar till att avskärma de nationella marknaderna vid de nationella gränserna 
eller som försvårar integrationen av de nationella marknaderna ska således i princip anses utgöra avtal 
som har till syfte att begränsa konkurrensen i den mening som avses i art 101.1 FEUF /../        144 Eftersom 
nämnda klausuler i de exklusiva licensavtalen har ett konkurrensbegränsande syfte ska de under dessa 
omständigheter anses utgöra en inskränkning av konkurrensen som är förbjuden enligt art 101.1 FEUF” 

I enlighet med EU-domstolens resonemang i ”Expedia”-målet141 ska skadepåverkan på marknaden 

även vara märkbar (märkbarhetsrekvisitet) vid prövning av resultat av konkurrensbegränsning. 

EU-domstolen underkände kommissionens icke-bindande tillkännagivande av undantag för baga-

tellavtal (de minimis), då de dock binder kommissionen vars skönsmässiga utrymme begränsas, så 

avvikande beslut åsidosätter allmänna rättsprinciper (likabehandlings- och rättssäkerhetsprincipen). 

 Enligt min uppfattning framgår det klart av de möten från 1904 då fotbollsförbunden grundades 

(FIFA och Svenska Fotbollförbundet), att syftet var geografisk uppdelning och nationella förbund 

per idrott, som fotboll. Syftet med uppdelning och kontroll i nationella förbundsmonopol för olika 

idrottsgrupper är även inskrivet i RF:s gällande stadgar (avsnitt 2). Om förbundens regelverk, som  

även öppet syftar till nationella idrottsliga monopol, i konkret ekonomiskt sammanhang bedöms 

skada konkurrensen i EU, är konkurrensbegränsningskriteriet uppfyllt på idrottens förhållanden. 

139Förenade målen 56 och 58/64, ”Consten och Grundig”. 
140Förenade målen C-403/08 och C-429/08, ”FA Premier League och Murphy”. 
141Mål 226/11, ”Expedia”.
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4.6  Kriteriet för dominerande ställning och dess presumtion (art 102 FEUF)         

[1]  Då konkurrensförbudet i art 101 FEUF reglerar minst två självständiga företag agerande, kan 

emellertid art 102 FEUF tillämpas på endast ett företag eller flera ekonomiskt sammankopplade 

företag, se nedan. Konkurrensförbudet förutsätter som grund marknadsdominerande ställning; 

 ”Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den inre marknaden eller inom en 
väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den 
inre marknaden och förbjudet. /../”

 EU-domstolen fastslog 1979 i ”Hoffman-La Roche”-målet142 definition över dominerande 

ställning som blivit vedertagen princip och upprepad på idrottens förhållande i ”Motoe”-målet.143  

Definitionen uttrycker dominerande ställning om effektiv konkurrens förhindras genom företagets 

ekonomiska maktställning som ”tillåter det att i betydande omfattning agera oberoende i förhållande till 

konkurrenter, kunder och i sista hand konsumenter” utan att egna verksamheten skadas. 

      ”38 /../ dominerande ställning avses den situationen att ett företag har en sådan ekonomisk maktställning 
att det får möjlighet att hindra upprätthållandet av en effektiv konkurrens på den  relevanta marknaden, 
genom att företagets ställning tillåter det att i betydande omfattning agera oberoende i förhållande till 
konkurrenter, kunder och i sista hand konsumenter. /../ 40 /../ utan att för den skull denna hållning skadar 
den egna verksamheten. /../ 41 För övrigt kan det med rätta antas att särskilt stora marknadsandelar i sig 
själva, utom i undantagsfall, utgör bevis för att det föreligger en dominerande ställning, /../ även om 
marknadsandelarnas betydelse kan skifta från en marknad till en annan. ”

EU-domstolen ansåg marknadsandelens betydelse varierande men ändå god indikator på domine-

rande ställning och i ”Akzo”-målet144 fastslogs dominanspresumtion vid ”marknadsandel på 50 %.”  

I ”Michelin”-målet145 poängterade EU-domstolen att det även är en helhetsbedömning där andra 

omständigheter kan påverka och angav bl a närmaste konkurrenters svaga marknadsposition, höga 

investeringskostnader, inarbetade distributionsnät och finansiellt stark global koncerntillhörighet. 

Central betydelse för bedömning av dominerande ställning har definitionen av relevanta markna-

den (avsnitt 4.3), som måste omfatta ”väsentlig del” av EU:s marknad. I ”Motoe”-målet fastslås 

att ”En medlemsstats territorium kan dock utgöra en väsentlig del av den gemensamma marknaden.." I 

”Genova”-målet146 ansågs ”organiserande av hamnarbete avseende ordinär frakt i Genuas hamn för 

tredje mans räkning och utförandet av sådant arbete” utgöra väsentlig del av EU:s marknad.               

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att genom sina exklusiva idrottsliga och geografiska 

monopol kan förbunden närmast presumeras ha dominerande ställning på idrottens förhållanden, 

även EU-rättsligt, då väsentlighetskriteriet tycks omfatta även lokala platser. Förbundsregler, som 

vid vite förbjuder föreningar och spelare att utöva sin idrott utom förbundens godkännande (avsnitt 

2.2), vidimerar dominerande ställning; agerande oberoende konkurrenter, föreningar och utövare.

142Mål 85/76, ”Hoffman-La Roche”.
143C-49/07, ”Motoe”.
144C-62/86, ”Akzo Chemie”.
145C-322/81, ”Michelin”.
146C-179/90, ”Genova”.
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4.7  Begreppet kollektiv dominerande ställning  (art 102 FEUF)             

[1]  Konkurrensförbudet som reglerar missbruk av dominerande ställning (art 102 FEUF) inleds;    

”Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den inre marknaden eller /../ ”         

 I ”Piau-målet”147 tydliggjorde tribunalen 2005 att med flera företags dominerande ställning 

(kollektiv dominans) i art 102 FEUF avses flera ekonomiska enheters gemensamma agerande som 

en kollektiv ekonomisk enhet på marknaden, något som förutsätter att tre kumulativa (samtliga) 

villkor är uppfyllda på oligopolet; Inblandade parters kännedom om agerande och strategi, incita-

ment för varaktigt bestående samordning och så ska ”de faktiska och potentiella konkurrenternas samt  

konsumenternas förutsedda reaktion inte motverka den gemensamma strategins förväntade verkningar.”  

På fotbollsförhållanden fann tribunalen, att FIFA:s obligatoriska reglemente för spelaragenternas 

verksamhet förenade föreningarnas agerande och tillsammans utgjorde en kollektiv ekonomisk 

enhet företrädda av FIFA gentemot spelaragenterna. FIFA:s och idrottens tvingande regelverk på 

underordnade förbund och föreningar likställdes med kännedom och incitament för varaktigt 

samordnad strategi samt sanktionsåtgärderna, som stipulerade att agenterna kunde utestängas från 

marknaden, förväntades innebära att agenterna underordnade sig reglementets villkor. Att FIFA 

självt inte var ekonomisk aktör saknade betydelse då de uppträdde genom sina medlemmar.          

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så att förbund via sin strikta idrottsliga [regel]hierarki, 

kan få kollektivt dominerande ställning på de idrottsförhållanden som är ekonomiskt betingade.

4.8.1 Offentliga företag och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (art 106 FEUF) 

Art 106 FEUF: ”1. Medlemsstaterna ska beträffande offentliga företag och företag som de beviljar särskilda 
eller exklusiva rättigheter inte vidta och inte heller bibehålla någon åtgärd som strider mot reglerna i 
fördragen, i synnerhet reglerna i artiklarna 18 samt 101–109. 2. Företag som anförtrotts att tillhandahålla 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse eller som har karaktären av fiskala monopol ska vara underkastade 
reglerna i fördragen, särskilt konkurrensreglerna, i den mån tillämpningen av dessa regler inte rättsligt 
eller i praktiken hindrar att de särskilda uppgifter som tilldelats dem fullgörs. Utvecklingen av handeln får 
inte påverkas i en omfattning som strider mot unionens intresse. 3. Kommissionen ska säkerställa att 
bestämmelserna i denna artikel tillämpas /../ och utfärda lämpliga direktiv eller beslut /../.”

 I ”Motoe”-målet148  fastslog EU-domstolen att ELPA (Bilsportsförbund) beviljats särskilda 

nationella rättigheter att godkänna tillstånd av mc-tävlingar och uppfyllde art 106.1 FEUF, men 

avskrev undantagsprövning från konkurrensförbud via art 106.2 FEUF, då ELPA inte ”anförtrotts 

anordnandet och det kommersiella utnyttjandet av motorcykeltävlingar genom myndighetsåtgärd.” Även 

om ekonomisk verksamhet som är nödvändig följd av myndighetsutövningen, är undantagen kon-

kurrensreglernas tillämpning enligt EU-rättslig praxis, ska varje verksamhet kvalificeras för sig.    

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att idrottsförbund kan tilldelas exklusiva rättigheter 

av myndighet som omfattas av art 106 FEUF, men undantag från konkurrensbegränsning gäller 

endast befogenheten strikt och kan inte motivera undantag på andra idrottsliga förhållanden. 

147T-193/02, ”Piau”.
148C-49/07, ”Motoe”.
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4.9  Missbrukskriteriet av dominerande ställning  (art 102 FEUF)

[1]  Art 102 FEUF: ”Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den inre marknaden 

eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan medlemsstater, 

oförenligt med den inre marknaden och förbjudet. Sådant missbruk kan särskilt bestå i att

a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärs-
villkor, b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,              
c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom dessa får en 
konkurrensnackdel, d) ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare för-
pliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.      

 I ”Piau”-målet149 fann tribunalen att FIFA innehade kollektivt dominerande ställning, men att 

FIFA:s regler för spelaragenter inte utgjorde missbruk och således inte bröt mot art 102 FEUF.  

Vid missbruksbedömning är [möjliga] beteendet avgörande. I ”Michelin”-målet150 fastslog EU-

domstolen att företag med dominerande ställning ”har ett särskilt ansvar att inte genom sitt beteende 

skada en effektiv och icke snedvriden konkurrens inom den gemensamma marknaden” . Missbruk är även

”.. beteende som kan påverka mönstret på en marknad där konkurrensen redan är försvagad just till följd 
av det ifrågavarande företagets närvaro, och som hindrar att den konkurrens som fortfarande finns på 
marknaden upprätthålls eller utvecklas, genom användning av andra konkurrensmedel än de som styr en 
normal konkurrens för produkter eller tjänster på grundval av de ekonomiska aktörernas prestationer.” 

I ”Motoe”-målet151 fastslog EU-domstolen motsvarande gällande de exklusiva rättigheter ELPA 

(idrottsförbund) tilldelats av grekiska myndigheter. Att rättigheter enbart genererar dominerande 

ställning strider inte i sig mot art 102 FEUF, utan avgörande var även här om utövandet av rättig-

heterna kunde ge upphov till missbrukssituation. EU-domstolen fortsatte med att faktiskt missbruk 

inte behöver ha skett, endast att rättigheterna objektivt sett riskerar leda till missbruk. ELPA hade 

i sin myndighetsliknande roll att pröva tillstånd och fastställa villkor för konkurrerande tävlingar 

sett ur sin arrangörsroll. De exklusiva rättigheterna innebar att ELPA:s innehav av dubbla roller 

både kunde hindra tillträde samt gynna egna tävlingar och ingå kommersiellt inbringande avtal i 

samband med dessa. EU-domstolen fastslog att exklusiva rättigheterna för ELPA som även själv 

arrangerade kommersiellt exploaterade tävlingar, att delta i förvaltningsbeslut om konkurrenter, 

uppfyllde missbrukskriteriet och överträdelse av både art 102 och 106 FEUF, då befogenheten inte 

heller omgärdades av strukturella garantier för likabehandling. Diskriminerande behandling, att 

tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, tillhör de särskilt allvarliga konkurrensbrotten.    

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så att ju större dominans desto större krav på beteende då 

missbruk riskerar skada konkurrensen. Exklusiva nationella tillståndsrättigheter till förbund, som 

även bedriver egna kommersiella tävlingar, utgör exkluderande och exploaterande missbruk av 

dominerande ställning på idrottens förhållanden, då likabehandlingsprincipen ej kan garanteras. 

149T-193/02, ”Piau”.
150C-322/81, ”Michelin”.
151C-49/07, ”Motoe”.
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4.10 Statligt stöd  (art 107-109 FEUF)

[1]  Reglerna om statligt stöd omfattas också av konkurrenspolitiken och tas därför kort upp här.     

Art 107 FEUF: ”/../ stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än 

är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produk-

tion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

/../ 3. Som förenligt med den inre marknaden kan anses  d) stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, 
om sådant stöd inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen /../ e) stöd av annat slag i 
enlighet med vad rådet på förslag från kommissionen kan komma att bestämma genom beslut."           

Art 108 FEUF: "1. Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna fortlöpande granska alla stöd-
program som förekommer i dessa stater. /../ 3. Kommissionen ska underrättas i så god tid att den kan yttra 
sig om alla planer på att vidta eller ändra stödåtgärder. Om den anser att någon sådan plan inte är förenlig 
med den inre marknaden enligt artikel 107, ska den utan dröjsmål inleda det förfarande som anges i punkt 
2. /../    4. Kommissionen får anta förordningar avseende de kategorier av statligt stöd som rådet i enlighet 
med artikel 109 har fastställt som möjliga att undanta från förfarandet i punkt 3 i den här artikeln."

 [4]  Rådet fastslog i förordning152 2015 mindre riktade statsstöd till idrott möjligt godtagbara; 

"/../6 Statligt stöd är ett objektivt begrepp som definieras i artikel 107.1 i EUF-fördraget. Kommissionens 
befogenhet att anta gruppundantag enligt denna förordning är endast tillämplig på åtgärder som uppfyller 
alla kriterier i artikel 107.1 i EUF-fördraget och därmed utgör statligt stöd. Att en viss kategori av stöd 
införs i denna förordning eller i en undantagsförordning innebär inte att det är fastställt på förhand att en 
åtgärd ska klassificeras som statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget. /../            

14 Ett antal åtgärder som vidtas av medlemsstaterna inom idrottssektorn, särskilt inom amatöridrotten, 
utgör inte nödvändigtvis stöd, eftersom de inte uppfyller alla kriterier i artikel 107.1 i EUF-fördraget, till 
exempel på grund av att stödmottagaren inte bedriver näringsverksamhet eller på grund av att handeln 
mellan medlemsstater inte påverkas. Men i den mån som åtgärder på sportområdet utgör statligt stöd i den 
mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget bör kommissionen bemyndigas att på vissa villkor beslu-
ta att stödåtgärderna är förenliga med den inre marknaden och inte omfattas av anmälningsskyldigheten. 

Statliga stödåtgärder för idrott, särskilt inom amatöridrotten eller/och de som är småskaliga åtgärder, har 
ofta en begränsad effekt på handeln mellan medlemsstaterna och orsakar ingen allvarlig snedvridning av 
konkurrensen. Dessutom är de belopp som beviljas vanligtvis begränsade. På grundval av erfarenheterna 
kan tydliga villkor för förenlighet fastställas för att säkerställa att stöd till idrotten inte ger upphov till 
någon betydande snedvridning./../ Artikel 1  Gruppundantag  a) Stöd till förmån för /../ xi)   idrott" 

I kommissionens s k gruppundantagsförordning153 kräver statsstöd till idrottsinfrastruktur för fören-

lighet med art 107.3 och undantag från anmälningsplikt (art 108 FEUF), öppenhet och att tillträdet 

beviljas på transparent och icke-diskriminerande sätt samt proportionerlig tilldelning till privata 

medfinansiärer som svarat för >10 % av investeringskostnader till projekt om maximalt 50 milj €, 

dvs offentligt idrottsstöd ska uppfylla öppenhets-, likabehandlings- och proportionalitetsprincip.  

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att riktade offentliga ekonomiska stöd på idrottens 

förhållanden (idrott och idrottsinfrastruktur) kan godtas och undantas anmälningsplikt till EU 

även om konkurrens kan snedvridas, dock endast om konkurrens- och handelspåverkan inom EU 

är begränsad samt grundläggande allmänna rättsprinciper beaktas i regelverk och tillämpning. 

152EUT L 248, 24.9.2015, Rådets förordning (EU), 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpning av art 107 och 108 FEUF.
153Kommissionens förordning (EU), nr 651/2014,  EUT L 187, 26.6.2014. 
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4.11 Den ekonomiska dimensionen                 

[1]  Som framgått (avsnitt 4) krävs gränsöverskridande ekonomisk dimension för att tillämpa EU:s 

konkurrensregler, som togs fram för EU:s marknadsekonomiska aspekter. Som framgått finns även 

nära koppling mellan EU:s regler om konkurrens och fri marknadsrörlighet, som också kräver 

gränsöverskridande ekonomisk dimension, av intresse då  området har mer idrottsrelaterad praxis. 

 I "Deliege-målet"154 framför EU-domstolen att en utländsk deltagare i idrottstävling som gene-

rerar ekonomisk sidointäkt kan vara nog för att EU:s regler om fri marknadsrörlighet kan tillämpas 

"54 Den verksamhet som utövas skall dock, /../ vara faktisk och verklig och får inte vara sådan att den 
enbart framstår som marginell eller accessorisk. /../  Vad gäller tillhandahållande av tjänster följer det av /../ 
fördraget att alla prestationer som normalt utförs mot ersättning utgör tjänster i den mening som avses i 
den bestämmelsen, för så vitt de inte faller under bestämmelserna om fri rörlighet för varor, kapital och 
personer. /../  idrottsverksamhet /../ kan utgöra tillhandahållande av flera separata men nära sammanfallande 
tjänster som kan falla inom tillämpningsområdet för art 59 i fördraget, även om vissa av dessa tjänster inte 
betalas av dem som drar fördel av dem. /../   Vad gäller de invändningar som framförts /../ erinrar 
domstolen om att fördragets bestämmelser om frihet att tillhandahålla tjänster inte är tillämpliga på verk-
samheter där alla relevanta omständigheter är begränsade till att avse en medlemsstats inre förhållanden /../ 
En extern beröringspunkt kan emellertid bl a utgöras av att en idrottare deltar i en tävling i en annan 
medlemsstat än den där han är etablerad. /../ Det är den nationella domstolen som på grundval av denna 
tolkning skall bedöma om Christelle Delièges idrottsaktiviteter /../ utgör en ekonomisk verksamhet" 

Andra mål i EU-rätten gällande fri marknadsrörlighet hade som ursprunglig ekonomisk tvistegrund 

Bosman155 1990 (fotboll): månadslön 100.000 BFR, ett års provisorisk övergång ca 250.000 SEK 

Lehtonen1561996 (basket): månadslön 50.000 BFR + premier, totalt 2 månader ca 45.000 SEK, 

Bernard157 2000 (fotboll): engångsskada lärling 53 357,16 euro, ca 450.000 SEK.

I ”Motoe”-målet158 fastslog EU-domstolen på konkurrens- och idrottsområdet att "ekonomisk 

verksamhet utgörs av all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad."

[6]  I "Bosman"-målet159 menade generaladvokat Lenz på konkurrens- och idrottsområdet;

"255 /../ URBSFA: s argument, att detta enbart gäller för de stora föreningarna men inte för de föreningar 
som det rör sig om i det föreliggande förfarandet, eftersom dessa endast utövar en obetydlig ekonomisk 
verksamhet, är inte hållbart. Det avgörande är nämligen inte storleken på ett företag. /../

261 /../ När UEFA gör gällande att spelarövergångarna inte rör "handeln", förbiser denna organisation att 
man i artiklarna 85 och 86 inte begränsar detta uttryck till att omfatta rörlighet för varor, utan alla 
ekonomiska relationer mellan medlemsstaterna omfattas. Man kan inte heller gentemot den uppfattning som 
företräds här invända att endast några få spelare går över till en utländsk förening." 

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att EU-rättslig praxis urvattnat gränsöverskridande 

ekonomiska dimensionen så att EU:s konkurrensregler kan anses möjligt tillämpliga på många av  

idrottens förhållanden med endast begränsad ekonomisk dimension, något som förstärks av att 

idrottens ekonomiska dimension samtidigt ökat över tid.    // Fråga B får anses besvarad

154Förenade målen C-51/96 och C-191/97, "Deliège" .
155C-415/93, ”Bosman”.
156C-176/96, "Lehtonen" .
157C-325/08, ”Bernard”.
158C-49/07, ”Motoe”.
159C-415/93, ”Generaldvokat Lenz förslag till avgörande i Bosman-målet”.



39 (59)

5. Vilken räckvidd har EU:s konkurrensrätt på idrottsområdet?             

Innebär detta då att räckvidden av EU:s konkurrensregler är oinskränkt i övrigt på idrottsområdet?

5.1  EU-rättslig metod och konkurrensreglerna på idrottsbestämmelser

[1]  Som framgått gäller i EU-rätten att EU-rättslig metod beaktas, dvs EU-rättens bestämmelser  

ska bl a tolkas och tillämpas utifrån sitt sammanhang och syfte (avsnitt 1.5). 

 I ”Meca-Medina”-målet160 fastslås EU-rättslig metod att gälla även EU:s konkurrensrätt på 

idrottsområdet. EU-domstolen menar att EU:s konkurrensregler ”inte kan bedömas på ett abstrakt 

sätt” och vid konkret tillämpning ska beaktas ”det övergripande sammanhang  i vilket beslutet av före-

tagssammanslutningen har fattats eller för vilket det medför verkningar, och, mer specifikt, dess syften.”

I "Piau"-målet161 fastslog tribunalen att bedömningen om "ett klagomål avseende konkurrens har ett 

gemenskapsintresse är beroende av de faktiska och rättsliga förhållandena i varje enskilt fall, förhållanden  

som kan variera avsevärt från mål till mål, och inte av förutbestämda kriterier som gjorts tvingande."

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att räckvidden av EU:s konkurrensrätt på idrottliga 

regler, inte är absolut utan ska prövas konkret utifrån det enskilda fallets rättsliga och faktiska för-

hållanden, som kan variera avsevärt, och även beaktat det övergripande sammanhanget och syftet.

5.2  Konkurrensbestämmelsens ogiltighetsklausul  (art 101.2 FEUF)

[1]  Art 101.2: ”Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga.”

 EU-domstolen fastslog 1966 i ”L.T.M.”-målet162 att även om endast delar av avtal utgör brott 

mot grundläggande konkurrensförbuden, dvs även art 102 FEUF, kan hela avtalet ogiltigförklaras. 

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att avtalsrättsliga grundprinciper gäller båda EU:s 

grundläggande konkurrensförbud (art 101, 102 FEUF). Även legala idrottsliga bestämmelser kan 

anses ogiltiga om de sammanhänger med bestämmelser i strid med EU:s konkurrensregler. 

5.3 EU-rättens subsidiaritets- och proportionalitetsprincip         

[1]  Som framgått (avsnitt 1.5) begränsas EU-rättens tillämpning även av allmänna rättsprinciper. 

Tydligt uttryckt är de som kodifierats i art 5 FEU där EU:s befogenheter avgränsas av rättsprincip 

om tilldelade befogenheter (avsnitt 3.5), medan utövandet begränsas av subsidiaritets- och pro-

portionalitetsprinciperna. Områden med delad befogenhet, som inre marknaden (art 4 FEUF) och 

kompletterande befogenhet för EU, som idrott (art 6 FEUF), omfattas av subsidiaritetsprincipen. 

Det gäller dock inte fastställande av de konkurrensregler som är nödvändiga för den inre 

marknadens funktion (art 3.1b FEUF), då subsidiaritetsprincipen inte omfattar områden där EU har 
160C-519/04 P, ”Meca-Medina”.
161T-193/02, ”Piau”.
162Mål 56/65, ”Société Technique Minière (L.T.M.)”.
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exklusiv befogenhet; ”Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv 

befogenhet  vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, /../ och därför, på grund av den planerade 

åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå./../” (art 5.3 FEU)

Motsvarande undantag av subsidiaritetsprincipens tillämpning gäller ej proportionalitetsprincipen; 

”Enligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad som är 

nödvändigt för att nå målen i fördragen. Unionens institutioner ska tillämpa proportionalitetsprincipen i 

enlighet med protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna” (art 5.4 FEU) 

och tilldelade befogenheter utövas enligt fördragsangivna förfaranden, villkor och mål (art 13 FEU). 

Proportionalitetsprincipen har uttrycklig betydelse även inom EU:s konkurrensrätt (art 102 FEUF), 

där oproportionerliga priser och villkor som påtvingats någon utgör särskilt allvarligt missbruk av 

dominerande ställning, vilket redan fanns angivet i sin lydelse i Romfördraget (art 86 EEG).  

Proportionalitetsprincipens betydelse i EU-rätten framgår tydligt av att den ska beaktas på 

myndighetsnivå, även då det innebär att mänskliga rättigheter och friheter inskränks, som vid 

undantag av allmänt samhällsintresse (art 6 FEU, art 52 EURS). Principen utgör även viktig  

rättssäkerhetsprincip, straff ska ej vara oproportionerliga visavi överträdelsen (art 49 EURS). 

Proportionalitetsprincipen är också stadgad i förbud mot missbruk av rättigheter (art 54 EURS), 

[2]  som bygger på Europakonventionens art 17; "Ingenting i denna konvention får tolkas så att det 

medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till 

att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större 

utsträckning än vad som medgetts där."

I "Bosman-målet"163 ansåg EU-domstolen att regler för spelarövergångar som innebar inskränkning 

i fria marknadsrörligheten endast kunde godtas efter proportionalitetsprövning av idrottsreglerna;

"104 /../ om reglerna hade ett legitimt syfte som är förenligt med fördraget och om detta syfte skulle vara 

berättigat på grund av tvingande skäl med hänsyn till allmänintresset. I ett sådant fall skulle det ytterligare 

krävas att förverkligandet av syftet i fråga skulle säkerställas just genom tillämpningen av nämnda regler 

och att tillämpningen inte skulle gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte."

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att idrottsregler i grunden omfattas av subsidiaritets-

principen men ej i strid med EU:s konkurrensregler. Tillämpning av [idrotts]bestämmelser begrän-

sas i EU-rätten av proportionalitetsprincipen, med krav på rimlighet, lämplighet och nödvändighet. 

I EU-rättslig praxis tillämpas även proportionalitetstest på bestämmelser. Särskilt krav tycks vara 

att visa på nödvändig kausalitet av begränsning som oundviklig följd för att uppnå legitimt syfte. 

Den ska vara tydligt nödvändig, av lämplig art och ej mer långtgående än som behövs, för att nå 

legitimt ändamål. Principen har även uttrycklig betydelse för grundläggande fri- och rättigheter.
163C-415/93, ”Bosman”.
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5.4  Konkurrensrättsligt fördragsundantag (art 101.3 FEUF)

[1] Konkurrensförbudens räckvidd begränsas i fördraget av möjliga [grupp]undantag från förbjud-

na konkurrensbegränsningar av avtal, beslut och samordnade förfaranden enligt art 101.1 FEUF;  

Från nämnda konkurrensförbud undantas (art 101.3 FEUF) de ”som bidrar till att förbättra produktionen 

eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som 

konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås och som inte  

a) ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål,

b) ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för väsentlig del av varorna i fråga.” 

 Att de 4 undantagskriterierna är kumulativa fastslog EU-domstolen i ”Consten&Grundig”-
målen;164  ”Eftersom alla villkor måste vara uppfyllda för att undantag enligt artikel 85.3 skall kunna 
beviljas är det överflödigt att pröva de grunder som avser andra villkor för undantag.”               
I ”Delimitis”-målet165 2009 klargjorde EU-domstolen att undantagsprövning garanteras sökanden; 
”41 Det skall även framhållas att parterna i ett avtal som inte omfattas av skyddet av en gruppundantags-
förordning alltid kan begära att kommissionen beslutar om ett individuellt undantag.” 

I "Piau"-målet166  klargjordes att kommissionen ska handlägga klagomål så att "i varje enskilt fall 
bedöma hur allvarliga överträdelserna av konkurrensen är, hur länge de har pågått och hur långvariga deras 
verkningar är." I ”Remia”-målet167 1985 fastslog EU-domstolen sökandens bevisbörda för att 
undantaget är objektivt motiverat; ”5. Vid en begäran om undantag från förbudet mot 
konkurrensbegränsande samverkan enligt artikel 85.3 ankommer det i första hand på de berörda företagen  
att för kommissionen framlägga bevisning till styrkande av att ett undantag är ekonomiskt försvarbart. ”

I ”Piau”-målet” gick tribunalen på kommissionens linje. FIFA hade visat att alla fyra kriterierna 

var uppfyllda för undantag. FIFA:s konkurrensbegränsande licenssystem innebar ingen förbjuden 

konkurrensbegränsning. Systemet främjade ekonomiskt framåtskridande (1) då det ledde till ett 

kvalitativt urval som uppfyllde syftet med ökad professionalismen hos agenterna, till gagn för 

spelarna (2) som skyddades mot den skada de åsamkats genom praxis hos spelaragenter före 

licenssystemets införande. Tribunalen ansåg även att reglementets inskränkningar efter revidering 

uppfyllde proportionalitetsprincipen, då de var nödvändiga och proportionerliga för att uppnå 

målen (3). FIFA hade även objektivt visat att konkurrensen inte satts ur spel (4), då antal spelar-

agenter hade ökat från 214 till 1500 de sju år licenssystemet varit i bruk och således inte inneburit 

kvantitativ begränsning av tillträdet till yrket. Tribunalen friade även FIFA från missbruk av sin 

dominerande ställning (art 102 FEUF) med hänvisning till uppfyllt undantag enl art 101.3 FEUF.    

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att generellt gäller att samtliga undantagskriterier ska 

uppfyllas (effektivitets-, konsument-, nödvändighets- och kravet på bibehållen konkurrens) enligt 

art 101.3 FEUF och objektivt motiveras av sökanden, för undantag. Kommissionen tycks dock ha 

långtgående åtaganden för undantagsprövning och omsorgsprincipen omfatta även idrottsorga-

nisationer. Prövningen tycks även vara god indikator för undantag från andra konkurrensförbud.  

164Förenade målen 56 och 58/64, ”Consten och Grundig”.
165C-234/89, ”Delimitis”.
166T-193/02, ”Piau”.
167Mål 42/84, ”Remia”.



42 (59)

5.5  Konkurrensrättsligt undantag av legitimt syfte (art 101 FEUF)       

 [1] I ”Piau”-målet”168 ansåg tribunalen 2005, att FIFA:s obligatoriska licens endast godtogs då 

undantag i art 101.3 FEUF var uppfyllda. Då spelaragentverksamheten betraktats som ekonomisk 

verksamhet, kunde undantag från konkurrensbegränsning inte göras med hänvisning till ”idrottens 

särskilda karaktär”, något kommissionen heller inte ansågs ha gjort och invändningen prövades ej. 

I ”Meca-Medina”-målet169 fastställde EU-domstolen 2006 en alternativ undantagsordning, då man 

för första gången prövade EU:s konkurrensregler på idrottsområdet, efter att först ha underkänt 

tribunalens avfärdande av konkurrensprövning med hänvisning till generellt idrottsligt undantag. 

EU-domstolen ansåg att inga idrottsregler per automatik är undantagna EU-rätten utan faller 

idrottsliga verksamheten under EU-rättens tillämpningsområde är den underkastad alla de  

skyldigheter som följer av fördragen, däribland EU:s konkurrensregler. I tillämpliga fall ska då 

göras bedömning mot villkoren i EU:s konkurrensförbud och proportionalitetstest för att undersöka 

om "de konkurrensbegränsningar som bestämmelserna ger upphov till är en nödvändig följd av dessa 

syften och huruvida de är proportionerliga i förhållande till dessa" (jfr "Bosman"-målet avsnitt 5.3).     

EU-domstolen ansåg antidopingreglerna motiverade i sitt idrottssammanhang "av ett legitimt syfte”; 

”43 Vad avser det övergripande sammanhang i vilket de omtvistade reglerna antagits, har kommissionen 

med rätta ansett det huvudsakliga syftet med dessa regler /../ är att bekämpa dopning för att säkerställa att 

idrottstävlingar genomförs på ett rättvist sätt, vari även ingår att garantera lika möjligheter för idrotts-

utövarna, idrottsutövarnas hälsa, tävlingarnas integritet och objektivitet samt idrottens etiska värden.”

EU-domstolens proportionalitetstest fann bl a att straff ansågs nödvändiga för efterlevnaden av och 

"oskiljaktig del av antidopingreglerna" och konkurrensbegränsningen nödvändig för att "säkerställa  

en sund tävlan mellan idrottsutövarna.” Förbudet mot nandrolon ansågs också nödvändigt och 

"motiverat med hänsyn till antidopingreglernas syfte."  Detsamma gällde inskränkningen pga satt 

gränsvärde, som inte heller ansågs gå "utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa" legitimt syfte. 

[6]  I "Bosman"-målet170 menade generaladvokaten 1995  "att konkurrensbegränsningar endast faller 

utanför artikel 85.1 om de är oumbärliga för att uppnå de eftersträvade legitima målen."

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att EU-domstolen med ”Meca-Medina”-målet slog 

fast att konkurrensbegränsande idrottsliga regler kan undantas från konkurrensförbud utifrån sitt 

idrottsliga syfte och sammanhang. För legitimt idrottsligt undantag tycks krävas att idrottsreglernas 

ändamål huvudsakligen utgörs av ideella idrottsliga värden, exempelvis att säkerställa ”fair play.” 

Även uppfylld proportionalitetsprincip krävs, dvs reglerna ska vara nödvändiga, lämpliga i form 

och rimliga i innehåll, för att nå i sammanhanget avsett legitimt ändamål av ideella idrottsvärden.
168T-193/02, ”Piau”.
169C-519/04 P, ”Meca-Medina”.
170C-415/93, ” Generaldvokat Lenz förslag till avgörande i Bosman-målet”.
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5.6  Idrottens särart och ideella [mer]värden enligt EU:s institutioner        

 [1]  Även i  ”GSK”-målen171 (läkemedelsbranschen) fastslog EU-domstolen 2009 att undan-

tagsprövning enligt art 101.3 FEUF gällande konkurrensbegränsande avtal, även kan ha att beakta 

särskilda branschkännetecken av betydelse för att värdera objektiva effektivitetsvinster;

”102 Domstolen erinrar om att prövningen av ett avtal /../ i samband med begäran om undantag enligt 
artikel 81.3 EG. 103 En sådan prövning kan kräva att de omständigheter som är kännetecknande för den 
bransch som berörs av avtalet och som eventuellt särskiljer den från andra branscher beaktas, förutsatt att 
de är avgörande för prövningens resultat.”

Som framgått (avsnitt 3.7) innehåller även art 165 FEUF generellt tydliggörande, att EU:s idrotts-

främjande ska beakta ”idrottens specifika karaktär.” I EU-domstolens första reella konkurrens-

prövning på idrottsområdet, ”Meca-Medina”-målet172 (avsnitt 5.4), utgjorde  ideella idrottsliga 

värden legitimt syfte för undantag av konkurrensbegränsande regler vid uppfylld proportionalitet.  

[4] Fler legitima undantag motiverat av idrottens specifika karaktär/särart uttrycks sekundärrättsligt 

av andra EU-institutioner. I rådet och EU-parlamentets förordning 2013 betonades åter idrottsliga 

värden och mervärden; "(23) /../ Det är också viktigt att beakta det mervärde och det bidrag som idrotten, 

inklusive inhemska idrottsformer, tillför unionens kulturarv och historiska arv. (24) Särskild uppmärksam-

het måste riktas mot idrotten på gräsrotsnivå och frivilligarbetet inom idrotten eftersom dessa fyller en 

viktig funktion för att främja social inkludering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet.”173 

[7]  Kommissionen har i vitböcker på idrottsområdet erkänt många av idrottens ideella värden, som att 
"idrott förmedlar viktiga värden som laganda, solidaritet, tolerans och fair-play och bidrar till personlig ut-
veckling och tillfredsställelse. Idrott främjar medborgarnas aktiva deltagande i samhällslivet", "idrott bidrar 
inte endast till att förbättra EU-medborgarnas hälsa, utan har också en fostrande dimension och en social, 
kulturell och rekreativ roll", "de värden som förmedlas genom idrott bidrar till att utveckla kunskap, motiva-
tion, färdigheter och vilja att göra personliga ansträngningar" och "deltagande i ett lag, principer som fair-
play, medvetenhet om att man måste följa spelreglerna, respekt för andra, solidaritet och disciplin samt ama-
töridrottens organisation i ideella föreningar och med frivilligt arbete stärker ett aktivt medborgarskap."174

samt erkännande även av idrottens särart / idrottens specifika karaktär som legitima idrottsliga undantag;   
"legitima mål som idrottsorganisationer eftersträvar kan exempelvis röra rättvisa vid idrottstävlingar, 
resultatens osäkerhet, skyddet av idrottarnas hälsa, främjandet av rekrytering och träning av unga 
idrottare, den ekonomiska stabiliteten hos idrottsklubbar och idrottslag eller ett enhetligt och konsekvent 
utövande av en specifik idrott (”spelreglerna”)."      "Vid bedömningen av idrottsreglernas förenlighet med 
EU:s lagstiftning överväger kommissionen legitimiteten hos de mål som reglerna eftersträvar, om reglerna 
har några begränsande effekter och om begränsningarna i så fall står i proportion till målen."175

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att EU:s institutioner erkänner idrottens särart och att  

många ideella idrottsliga värden kan ha betydande samhällsvärde som även kan generera ekono-

miska mervärden, något som innebär fler utgångspunkter för konkurrensundantag av legitimt syfte. 

Idrottens betydelse för andra rättsområden som folkhälsa förstärker idrottens ställning i EU-rätten. 

171Förenade målen C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P och C-519/06 P, ”GSK”.
172C-519/04 P, ”Meca-Medina”.
173EU-förordning 1288/2013, ”Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott” 11.12.2013. 
174EU-kommisionen KOM (2007)309 slutlig, "Vitbok om idrott".
175EU-kommisionen KOM (2011)12 slutlig, "Utveckling av idrottens europeiska dimension".
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5.7  EU-rättslig fotbollspraxis, fri marknadsrörlighet och proportionalitetsprincipen 

 Efter att först ha avfärdat tribunalens generella undantag från konkurrensprövning av ideella 

idrottsliga regler, motiverade EU-domstolen i Meca-Medina”-mål176 sedan enskilt undantag som i 

praktiken innebar liknande, då reglerna utgjorde legitimt idrottsligt syfte och även uppfyllde pro-

portionalitetsprincip. Krav på uppfylld proportionalitet låg även nära tidigare EU-rättslig praxis om 

ideellt idrottsligt undantag för regler om fri marknadsrörlighet i EU. I ”Dona”-målet177 1976 

(avsnitt 3.3) villkorades nämligen legitimt undantag av förbundens rent idrottsliga regler med just 

proportionalitetskrav; ”15 Denna inskränkning i de ifrågavarande bestämmelsernas tillämpningsområde 

måste dock begränsas till vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.”

Även i ”Bosman”-målet178 framfördes som framgått (avsnitt 5.3) liknande resonemang 1995. Här 

anfördes främjande av likabehandlingsprincipen och idrottens sociala och pedagogiska funktion 

som förvisso legitima idrottsliga syften (jfr art 165 FEUF); ”att upprätthålla en jämvikt mellan före-

ningarna, genom att bevara en viss grad av lika möjligheter och en osäkerhet kring resultat, samt att upp-

muntra rekryteringen och utbildningen av unga spelare”, men att reglerna ändå var i strid med EU-

rätten då de brast i likabehandling pga EU-nationalitet (avsnitt 3.3) men även nödvändighet 

(proportionalitet). EU-domstolen fann, med hänvisning till generaladvokatens179 förslag med om-

fördelning av biljett- och TV-intäkter till andra fotbollsföreningar, väl så fungerande och mindre 

inskränkande för att nå motsvarande ekonomisk jämvikt mellan föreningar som förbundsreglerna. 

I ”Bernard”-målet180 anfördes liknande. Idrottsregler rörande utbildning av ungdomsspelare ansågs 

kunna utgöra legitimt undantag men innebar otillåten inskränkning av fri marknadsrörlighet i EU 

(likabehandlingsprincipen) och brast i proportionalitet, ersättningskrav på ungdomsspelare med 

lärlingskontrakt som sedan valde annan klubb var alltför långtgående och ej kostnadsmotiverade. 

 I ”FAPL&Murpy”-målen181 menade EU-domstolen att nationell lagstiftning med syfte att skydda 

kommersiella rättigheter av idrottsevenemang, kunde utgöra legitimt undantag av inskränkningar i 

EU-rättens kärna, men fann avtalet brista i likabehandling och proportionalitet pga för långt-

gående skyldighet till nationell avskärmning i EU sett i sitt rättsliga och ekonomiska sammanhang. 

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att EU-rättens beaktande av idrottens särart uttrycks i  

att EU-domstolen erkänner idrottsliga värden som legitim utgångspunkt för undantag mot förbjud-

na inskränkningar, i linje med långvarig EU-rättslig praxis på fotbollsområdet, men där förbunds-

regler ändå ansetts otillåtna, pga ej uppfylld likabehandlings- och proportionalitetsprincip.

176C-519/04 P, ”Meca-Medina”.
177Mål 13/76, ”Dona”.
178C-415/93, ”Bosman”.
179C-415/93, ”Generaldvokat Lenz förslag till avgörande i Bosman-målet”.
180C-325/08, ”Bernard”.
181Förenade målen C-403/08 och C-429/08, ”FA Premier League och Murphy”.
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5.8  Idrottsdomar, process- och förvaltningsrättsliga principer         

 I ”Motoe”-målet182 fann EU-domstolen exklusiv tillståndsbefogenhet till idrottsförbund (art 

106 FEUF) i strid med konkurrensreglerna även gällande förvaltningsuppdraget som inte omgärdats 

av några ”begränsningar, skyldigheter eller kontroll” (avsnitt 4.9). Utan begränsning fann EU-domsto-

len att tillståndet gav förbundet oproportionerligt stort skönsmässigt utrymme till ”de facto”-diskri-

minering att åsidosätta likabehandlingsprincipen. Till de skyldigheter som EU-domstolen saknade 

i "Motoe"-målet kan kopplas förvaltningsrättsliga brister i tillämpning och härledas ur nationella 

domstolens tolkningsfråga om bl a motiveringskrav vid avslag. Proportionalitetsprincipen samman-

förs i fördraget med motiveringsskyldighet och krav på klarhet och precisering (art 296 FEUF). 

Motiveringsskyldighet är central i rätten till god förvaltning (art 41 EURS), där rätt till aktinsyn 

och att bli hörd (princip om rätten till försvar) samt opartisk och rättvis behandling inom skälig tid  

(omsorgsprincipen) också ingår. Tolkningsfrågan rörde även avsaknaden av effektivt rättsmedel vid 

avslag. Av art 47 EURS framgår att rätt till effektivt rättsmedel omfattar överklaganderätt till oav-

hängig och opartisk domstol som inrättats enligt lag med rätt att låta sig försvaras och företrädas, 

erhålla rådgivning och möjlig rättshjälp i rättvis och offentlig rättegång i skälig tid. Varje med-

lemsstat är skyldiga att säkerställa effektivt domstolsskydd inom EU-rättens områden (art 19.1 

FEU). Resonemanget följde ”Heylens”-målet,183 där EU-domstolen underkände skadestånd mot 

Heylens för brott mot förbud att träna fransk fotbollsklubb pga innehav av belgisk och inte fransk 

eller likvärdig tränarlicens. Avslagsbeslutet som underkänt Heylens licens som ej likvärdig fransk, 

hade varken motiverats eller varit möjlig att överklaga. EU-domstolen ansåg beslut som inskränker 

grundläggande rättighet, kräver att berörd "kan försvara denna rättighet under bästa möjliga villkor." 

Till kontroll av att likabehandlingsprincipen inte åsidosätts, som EU-domstolen saknade i "Motoe"-

målet, hör även krav på insyn av att kända objektiva urvalskriterier har beaktats, öppenhetsprincip 

omfattar rätt till handlingar också för juridiska personer (art 42 EURS). Öppenhet och deltagande 

främjar god förvaltning (art 15 FEUF) som led i EU:s uttalade beslutsfattande (art 1 FEU). Krav på 

transparens är ett av villkoren för undantag av konkurrensbegränsande statsstöd (se avsnitt 4.10).     

I "FIFA"-målet184 gällande TV-sändningar av fotbolls-VM angrep FIFA självt, dock utan framgång, 

brister hos kommissionen eller tribunalen i bl a motivering, klarhet och precisering (art 296 FEUF), 

öppet och transparent förfarande, objektiva urvalskriterier, legalitet och proportionalitet.                

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att offentligt stöd eller befogenhet med förvaltningsrätt 

som tilldelas idrottsorganisationer, med märkbar konkurrenspåverkan, kräver att likabehandlings-  

och proportionalitetsprincipen beaktas i såväl regelverk som tillämpning och kontroll, dvs förut-

sätter även uppfyllande av andra rätts[säkerhets]principer och processuella rättssäkerhetsgarantier. 
182C-49/07, ”Motoe”.
183Mål 222/86, ”Heylens”.
184C-205/11 P, ”FIFA”.
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5.9 Konkurrensrättsligt undantag av samhällsintresse och skönsmässiga utrymmet 

Som framgått (avsnitt 5.2) kan begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter godtas om    

"de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse" som erkänns av EU.       

 I ”FAPL&Murpy”-målen185 fastslås att "93 /../ inskränkning av grundläggande friheter som 

garanteras i fördraget kan endast vara berättigad om den motiveras av tvingande skäl av allmänintresse /../"

I "FIFA"-målet186 som FIFA förlorade, anges istället baserat på EU-direktiv187 "att säkerställa bred 

tillgänglighet för allmänheten till TV-sändningar från nationella eller icke-nationella evenemang av 

särskild vikt för samhället" t ex fotbolls-VM. Syftet var att medlemsstaterna själva tog upp idrotts-

evenemang som var särskilt populära bland allmänheten, inte bara bland de som normalt följer 

sportevenemang, för sändning i fri TV. FIFA med TV-rättigheter av fotbolls-VM som främsta 

intäktskälla, angrep kommissionen som godkänt att Storbritannien tagit upp samtliga VM-matcher 

som evenemang av särskild vikt, bl a som kommissionen godkänt detta som förenligt med EU:s 

konkurrensregler utan att fastställa relevanta marknaden. EU-domstolen menade dock att direktivet 

oundvikligen satt samhällsintresse före medvetna begränsningar i äganderätt, fri marknadsrörlighet 

och fri konkurrens. Kommissionens skyldighet utöver inledande legalitetsprövning var som grund 

att endast göra proportionalitetsprövning för att se om följderna för den fria konkurrensen gick 

"utöver vad som oundvikligen är en följd av detta evenemang upptas i förteckningen." FIFA hade inte 

heller lyckats visa att förteckningen inneburit "alltför långtgående intrång i den fria konkurrensen." 

Att likabehandlingsprincipen skulle åsidosatts så konkurrensen snedvreds mellan fri- och betal-tv-

kanaler då matcherna endast visades i fri-tv, avfärdade EU-domstolen som affärsmässiga beslut. 

EU-domstolen fann förvisso fel i tribunalens rättstillämpning, men utan verkan för domslutet.

EU-domstolen menade även att kommissionens bristande prövning i sak var uttryck för hänsyn till 

medlemsstaternas skönsmässiga utrymme. EU-domstolarna har tradition av respekt för kommiss-

ionens skönsmässiga bedömningsutrymme. I "Piau"-målet188 fastslogs på konkurrens- och idrotts-

området, att EU-domstolarnas kontroll syftar till att ifrågasatt beslut "inte är fattat på grundval av 

materiellt oriktiga uppgifter om de faktiska förhållandena, att det inte har skett en felaktig rättstillämpning 

och att det inte heller har gjorts en uppenbart oriktig bedömning eller förekommit maktmissbruk."  

Hettne ser dock ökad tendens att främst tribunalen och i konkurrensmål, gör en alltmer omfattande 

prövning i sak och underkänner kommissionens bedömning även i komplexa ekonomiska frågor.189 

Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att undantagsgrund av samhällsintresse här gavs stort 

skön och proportionalitetstest var av lägre prioritet på kommersiell idrott. På EU-rättsområden 

med lång historia, som konkurrens, tycks tribunalens större kunskap generera utökad sakkontroll.

185Förenade målen C-403/08 och C-429/08, ”FA Premier League och Murphy”.
186C-205/11 P, ”FIFA”.
187EU-direktiv 89/552 i dess lydelse enligt direktiv 97/36/EG.
188T-193/02, ”Piau”.
189Hettne J., "Rättsprinciper som styrmedel", s 104.
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5.10 Proportionalitetsprincipens betydelse och räckvidd i doktrin             

[8]  I doktrin anser Bernitz & Kjellgren att proportionalitetsprincipen är allmän rättsprincip med 

både stor räckvidd och betydelse i EU-rätten. Störst betydelse har den inom EU-domstolens praxis, 

som proportionalitetstest att det råder balans mellan mål och medel, sannolikhet att åtgärderna 

leder till målet och val av minst tyngande åtgärd. Proportionalitetsprincipen lämnar dock ganska 

stort skönsmässigt utrymme till domstolarnas rimlighetsbedömning, något som försvårar förutse-

barheten av utgången i enskilda fallet och att principen därför ”bör utövas med viss försiktighet.”190 

Även Backman betonar rättsprincipernas betydelse i EU-rätten men menar att  proportionalitets-

prövning på idrottsområdet innebär att idrottens särdrag ska beaktas i varje enskilt mål och ”Meca-

Medina”-domen utesluter att generella riktlinjer tillämpas av konkurrensrätten på idrottsområdet.191

Hettne menar att som kompletterande rimlighetstest utöver de strukturella garantierna för likabe-

handling, har proportionalitetsprincipen i praktiken blivit viktigaste spärren mot handelshinder på 

EU-marknaden. Att EU-domstolen överlämnar allt mer proportionalitetsbedömning till nationella 

instanser innebär en de facto-decentralisering av EU-rätten som verkar motsatt enhetlig tillämpning 

av EU-rätten med minskad rättssäkerhet i EU-systemet.192 Gällande fri marknadsrörlighet menar 

Reich att generellt gäller, att ju större inskränkning av fria rörligheten och ju svagare den är under-

byggd, desto större är sannolikheten att det är  EU-domstolen som gör proportionalitetsprövningen. 

I normerande "Gebhard"-målet193 omfattade proportionalitetstestet även krav på likabehandling.194

Lindholm anser att proportionalitetsprincipens natur innebär varierad betydelse utifrån omstän-

digheterna i enskilda fallet men att "proportionalitetsprincipens existens och betydelse inom såväl det 

rättsliga som idrottsliga systemet svårligen kan överdrivas.". Han menar att idrottsliga åtgärder ej heller 

får innebära en "orimligt långtgående begränsning av konkurrerande intressen. Dessutom, ju mer 

ingripande en åtgärd är i enskilds rättigheter, desto mer underbyggd och säkrare måste den vara."195 

Även CAS klargör i "AEK Athens"-målet196 att såväl nationella som internationella idrottsregler är 

underställda EU:s allmänna rättsprinciper, särskilt likabehandlings- och proportionalitetsprincipen. 

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att proportionalitetsprincipen har stor betydelse i EU-

rätten, konkurrens- och idrottsområdet, särskilt som skydd mot alltför långtgående inskränkningar.  

Styrkan varierar dock från fall till fall och beroende på rättsområde, det ligger i dess relativa natur 

och principen är därav kraftfullast ihop med en mer absolut rättsprincip, likabehandlingsprincipen.

190Bernitz & Kjellgren, s 157ff. 
191Backmann s 41f, s 58.
192Hettne, ”Rättsprinciper som styrmedel”, s 133f.
193C-55/94, "Gebhard".
194Reich, "General Principles of EU Civil Law", s 25f, s 158.
195Lindholm J, "Idrottsjuridik" , s 302.
196CAS 98/200, "AEK Athens", p 156.
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 5.11 Nationella dimensioner av EU:s konkurrensrätt på idrottsområdet

För bl a enhetlig tillämpning av EU-rätten bland medlemsstaterna ska högsta nationella instans 

begära förhandsavgörande av EU-domstolen för tolkning av fördragen (art 267 FEUF).         

 Som högsta nationella konkurrensinstans begärde ändå MD ingen tolkningsbegäran av EU-

domstolen i "Bilsportsförbund"-målet.197 Som framgått hänskjuter omvänt EU-domstolen i praxis 

inte sällan bedömning av ekonomisk verksamhet och uppfylld proportionalitet till nationell nivå. 

I "Bilsportsförbund"-målet definierades relevanta marknaden till anordnandet av bilsporttävlingar 

i Sverige, med uppfyllt samhandelskriterium och EU:s konkurrensregler tillämpliga. Företagskri-

teriet ansågs uppfyllt då tävlingarna enligt SBF själva i huvudsak omsatte 80 000 SEK i snitt. MD 

menade, att det kan förekomma "tävlingar för barn eller ungdomar, som omsätter så små belopp 

att de sedda för sig eventuellt inte skulle anses utgöra ekonomisk verksamhet i konkurrensrättslig 

mening saknar då betydelse." Av rättspraxis framgår att företag som ingår i samma ekonomiska 

enhet inte omfattas av konkurrensförbud (ekonomiska enhetens princip). MD ansåg dock inte 

principen tillämplig då svenska idrottsföreningar "inte är så osjälvständiga gentemot varandra" då 

de bl a har "sina egna stadgar, sin egen styrelse och sin egen ekonomi."

 MD fann förbundsreglerna utgöra förbjuden konkurrensbegränsning enligt art 101 FEUF, efter att 

med praxis från "Motoe"-målet198 fastställt konkurrensöverträdelse enligt art 101.1 FEUF och 

undantag ej uppfyllda vare sig vid prövning av begränsningen enligt art 101.3 FEUF eller utifrån 

legitimt syfte med proportionalitetstest enligt "Meca-Medina"-målet199. Vidare avfärdade MD till-

ämpning av art 165 FEUF som materiell bestämmelse med hänvisning till doktrin. MD ansåg att 

SBF:s åberopade syften, ”tillhandahållande av idrott åt alla”, ”stödjande av barn- och ungdoms-

verksamhet”, ”säkerställa att tävlingsverksamhet kan anordnas under ordnade, likartade och 

rättvisa former” samt ”att säkerställa att bilsporttävlingar arrangeras på ett säkert sätt” i och för sig 

kunde anses legitima men uppfyllde inte proportionalitetsprincipen. De två första legitima syftena 

prövade MD inte explicit, men MD ansåg att reglerna inte uppfyllde dessa syften, medan reglerna 

ansågs alltför långtgående inskränkningar för att uppfylla de båda sistnämnda. MD ansåg bl a inte 

visat att regel med totalförbud var nödvändig för att undvika "kaos" i idrotten och vid vite förbjöd 

Bilsportsförbundets regler som förhindrade utövare och funktionärer i förbundets medlemsföre-

ningar från deltagande i alternativt bilsportsförbunds tävlingar som drevs av fristående aktiebolag.

 Enligt min uppfattning kan ovan tydas så, att MD fastslagit sådan ekonomisk nivå för uppfyllt 

företagskriterium på idrotts- och konkurrensområdet, så att konkurrensrätten kan förmodas bli 

tillämplig på regionala förbundsregler och tävlingar på fotbollsområdet och EU:s konkurrensrätt 

motsvarande på nationella regler och arrangemang på idrottsområdet. //Fråga C får anses besvarad. 
197MD 2012:16, "Bilsportsförbundet".
198C-49/07, ”Motoe”.
199C-519/04 P, ”Meca-Medina”.
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6.1  BAKGRUND SLUTSATS            

I världens dåvarande stormakt England formaliserades sporten fotboll genom bildandet av natio-

nellt förbund som 1863 utformade de huvudsakliga spelregler som används än idag. Fotbollen 

spreds till Sverige och blev snabbt populär. Kring 1900 fanns olika arrangörer av tävlingar i landet, 

då Gymnastik- och Idrottsförbund underordnades in i Balcks grundade Stockholmsdito och bildade 

RF, med mål att organsera all nationell idrott  och efter två  huvudlinjer, uppdelning geografiskt i 

regionala distriktsförbund (DF) och sektionsvis efter idrott i specialförbund (SF) med underordna-

de regionala specialförbund (SDF). Fotbollssektionen, Svenska Fotbollförbundet, bildades 1904 

medan konkurrerande fotbollsarrangör, Bollspelsförbundet företrädde Sverige och som en av sju 

nationer bildade internationella fotbollsförbundet, FIFA. 1904 rasade förbundsstriden som hårdast 

mellan Bollspelsförbundet och RF-sektionen. I möte med endast 16 närvarande i Stockholm, 18 

dec 1904, bestämdes svensk fotbolls hierarki som vi känner den idag med en gemensam pyramidal 

organisation för all svensk fotboll från vuxen elitfotboll till barnverksamhet. Mötet som leddes av  

RF:s Balck, beslöt att "alla fotbollsföreningar i landet snarast skulle anslutas till RF och fotbolls-

spelandet i landet anordnas ”överensstämmande med av RF fotbollssektion offentliggjord plan.”  

RF:s monopol på idrott och uppdelning i olika förbund med monopol på sina respektive idrotter  är 

än idag tydligt inskrivet i RF:s stadgar (10 kap 2 §). Av SvFF:s bestämmelser framgår vidare, att 

utan förbundens medgivande får till SvFF ansluten idrottsförening ”inte delta i andra tävlingar än 

sådana som administreras eller godkänts av FIFA, UEFA, SvFF eller SDF” och att ”SvFF ansluten 

förening får spela match endast mot lag som företräder förening eller annan organisation som är ansluten 

till SvFF eller annat till FIFA anslutet nationsförbund.”  Förbundens strikta monopol bl a på allt orga-

niserat fotbollsspelande bekräftas från FIFA till SDF i olika förbundens stadgar, som samtliga 

utövare, ledare och föreningar i svensk fotboll är skyldiga att följa i alla delar gällande SvFF:s 

samt tillämpliga delar av överordnade FIFA:s, UEFA:s och RF:s stadgar, beslut, regler och andra 

bestämmelser. Under förbundsmonopolen verkar idrottsföreningar som organiserar aktiva utövar-

na men vars handlingsutrymme som framgått är starkt begränsat av förbundens rigorösa regelverk. 

Alla idrottsorganisationer drivs som grund som ideella föreningar, associationsform utan vinst-

syfte. Organisationerna byggs upp via medlemskap med formell beslutsrätt vid årsmöten. De 

stadgereglerade medlemskapen (generellt till organisation i närmast överliggande led), syftar till 

regelnät av civilrättsliga bindningar från utövare till högsta förbundsnivå. Utan speciella svenska 

idrottslagar och med marginell inblandning att tillämpa allmän rätt på idrottsområdet, har idrotts-

rörelsen getts en tradition av rättslig autonomi, som förbunden reglementsenligt kan och faktiskt 

tillämpar genom att utdöma hårda straff mot föreningar och utövare, där bl a föreningar tvångs-

degraderas och barn utestängs från idrottande. Förbunden kontrollerar sedan sig själva i interna 

beslutsinstanser med möjlig överprövningsrätt i slutna skiljedomsstolar, högst är CAS i Schweiz. 
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Den svenska idrottsrörelsen växte ändå fram under 1900-talet till den största folkrörelsen i Sverige. 

Fotbollens popularitet överlevde bl a världskrigen till skillnad från europeiska stormakternas 

imperium som föll. Europa förött av världskrigen och delat, ett Östeuropa under diktatorisk 

Sovjetkommunistisk planhushållning och ett Västeuropa vars marknadsekonomier påverkades av 

rikligt produktflöde från världens nya ekonomiska supermakt USA. Utifrån egenintressen, bildade 

Frankrike 1958 med Benelux och krigets stora förlorarmakter Italien och Tyskland, ett frihandels-

område grundat på "principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens som främjar en effektiv 

resursfördelning” (art 120 FEUF). Samarbetet, EEG, syftade till en tullunion, dvs frihandelsområde 

utan inre gränser men med gemensamma tullar utåt i skydd mot bl a USA. Samarbetet, idag EU 

med 28 länder efter bl a Sovjets kollaps, reglerades i fördrag med bestämmelser som i sin lydelse 

än idag utgör gällande Lissabonfördragets, med bl a Fördraget (FEU) och Funktionsfördraget 

(FEUF), hårda EU-rättsliga kärna: Konkurrensreglerna med förbud mot agerande som skadar 

marknadsstrukturen för effektiv/fungerande konkurrens där varor och tjänster (art 101, 102, 106 

FEUF / 85, 86, 90 EEG) ska kunna flöda fritt inom EU-marknaden, med förbud mot inskränkning 

pga EU-nationalitet (art 18 FEUF / 7 EEG) och nationellt lojalitetskrav mot EU där medlemsstater-

na ska vidta alla lämpliga åtgärder för EU-rättens genomslag (art 4.3 FEU / art 5 EEG) på områden 

där EU har exklusiv lagstiftande befogenhet (art 2.1 FEUF). Hit hör "tullunionen och fastställan-

det av de konkurrensregler som är nödvändiga för den inre marknadens funktion" (art 3.1 FEUF).

EU:s institutioner gavs därav ett överstatligt mandat där EU-domstolen skulle säkerställa så "lag 

och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen" (art 19.1 FEU/ 164 EEG). Pga knapphän-

diga fördragstexten som utgör högsta skrivna EU-rätt, primärrätten, kom EU-domstolens rättspra-

xis att bli mycket omfattande komplement som oskriven primärrätt. EU-domstolarnas praxis har 

kommit att bygga på återkommande principer och allmänna rättsprinciper som härletts ur tendenser 

som är "gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar" (se art 340 FEUF). Rättsprinciper som 

inte heller sällan kodifieras i senare fördrag, har givits en unik särställning i EU-rätten och anses 

utgöra största skillnaden i metodik mellan tolkning och tillämpning av EU-rätt och svensk rätt. Att 

EU har exklusiv lagstiftande befogenhet på konkurrensområdet innebär därtill att EU:s lagstiftande 

institutioner (art 16 FEU) kan utfärda bindande rättsakter, s k sekundärrätt, för medlemsstaterna 

genom förordningar, direktiv och beslut (art 288 FEUF), som är tydligt underordnad EU:s primär-

rätt men överställd all nationell rätt även grundlagar. EU-domstolen fastslog EU-rättens företrädes-

princip i dom 1970 och svensk konkurrensrätt är genom EU-medlemskapet därmed närmast en 

kopia av EU:s konkurrensrätt. Till EU-rättens kärna med konkurrensregler och fri rörlighet för 

varor och tjänster, har tillfogats motsvarande för arbetstagare och kapital, som tillsammans utgör 

de s k "fyra ekonomiska friheterna" på EU:s [inre] marknad, den fria marknadsrörligheten. 
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6.2  SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS         

Det blev mot förbjudna inskränkningar i EU-rättens fria marknadsrörlighet som idrottens och 

fotbollens regelverk först kom att underkännas på 1970-talet. EU-domstolen klargjorde EU:s 

företrädesprincip som gällande även på idrottsområdet och tillämpliga på idrottsorganisationers 

praxis och bestämmelser, likt annan nationell rätt. Idrottsreglerna, som ansågs av ekonomisk natur, 

utgjorde oförenlig inskränkning av EU-rätten, då reglerna bröt mot likabehandlingsprincipen 

oavsett EU-nationalitet. Ändå var det först 1995 när UEFA blev förlorade part i "Bosman"-målet 

som fotbollsförbundens regelverk anpassades i detta avseende. Likabehandlingsprincipen är allmän 

rättsprincip som genomsyrar EU-rätten och i takt med EU-rättens expansion till andra icke-

ekonomiska rättsområden även har utvidgats i innebörd. Principen omfattar även tillämpning, som 

dold diskriminering, att lika situationer inte får behandlas olika och omvänt, om inte sakliga skäl 

föreligger. EU-domstolen fick på 1980-talet att avgöra brottmål med skadeståndskrav mot Heylens, 

fotbollstränare för en fransk klubb utan behörig licens då hans belgiska licens beslutats som ej 

likvärdig fransk, utan att avslaget varken motiverats eller varit möjligt att överklaga. EU-domstolen 

fastslog att även på idrottsområdet gäller att likabehandlingsprincipen ska tillämpas och 

efterlevnaden kunna kontrolleras, dvs krav på att även andra rättsprinciper ska uppfyllas, däribland 

de processuella rättssäkerhetsgarantier vari ingår rätten till god förvaltning med tydligt 

motiveringskrav och effektiva rättsmedel, med bl a överklaganderätt till opartisk domstol. Flera 

rättsprinciper för strukturerad likabehandling finns förtydligade i EU:s rättighetsstadga (EURS) 

som nu ingår i EU:s primärrätt, dock utan att utöka EU-rättens befogenheter (art 6 FEU). 

Även på EU:s konkurrensområde är likabehandlingsprincipen av väsentlig betydelse. I EU:s 

konkurrensregler klargörs att diskriminerande villkor som ej är likvärdiga anses utgöra särskild 

allvarlig konkurrensbegränsning (art 101 FEUF) eller särskilt allvarligt missbruk av dominerande 

ställning (art 102 FEUF), dvs bryter mot de två grundläggande konkurrensförbuden. Lydelsen 

likvärdiga åskådliggör att likabehandlingsprincipen på konkurrensområdet har en vidare tolkning, 

inte enbart som strikt skydd av enstaka aktörer, utan primärt att med konsumentintresse tillförsäkra 

en marknadsstruktur med effektiv konkurrens, som bl a omfattar olika ekonomiska aktörernas lika 

rätt till likvärdiga spelregler, "fair-play", i fri och rättvis tävlan / konkurrens (jfr eng, Competition / 

Competition Law) på EU-marknaden. Konkurrens- och idrottsområdet är här näraliggande, då även 

idrott har tävlan med ”fair-play” som bärande grundprincip, att ur utövarnas intresse säkra så fri 

tävlan mellan idrottens aktörer även blir rättvis. Det syns då rimligt att viss interaktion kan 

förekomma mellan EU-rätt, konkurrens- och idrottsområdet (se vidare avsnitt 3).

Samtidigt skapades EU:s konkurrensregler för marknadsekonomiska vinstsyftande företagsförhåll-

anden för EU-marknadens funktion diametralt idrottens, ursprungligen med helt ideella föreningar 
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för lokal idrottsutövning. Intressant är då hur EU:s konkurrensregler tillämpliggjorts på idrottens 

mer ideella förhållanden. För att EU:s konkurrensregler ska vara tillämpliga krävs uppfyllande av 

två kriterier som är gemensamma för samtliga konkurrensöverträdelser, företags- och samhandels-

kriteriet med märkbarhetsrekvisit, dvs företag som genom avtal, beslut eller samordnade förfaran-

den alternativt dominansmissbruk kan skada handeln mellan medlemsstaterna på EU-marknaden 

på ett märkbart sätt. EU-domstolen har i praxis flyttat tolkningen så EU:s konkurrensregler är till-

ämpliga på all ekonomisk verksamhet oavsett organisationsform och vinstsyfte, med möjlig gräns-

överskridande påverkan som är mer än obetydlig. EU-domstolen har i praxis även fastslagit, att en 

hamn kan ha eller nationell avgränsning närmast presumerar, påverkan på samhandeln. Samhan-

delskriteriets uppfyllande påverkar inte i sig konkurrensrättens tillämplighet, utan avgör avgräns-

ningen mellan om EU:s konkurrensregler eller harmoniserade nationella diton är tillämpliga. EU-

domstolen undvek länge att pröva EU:s konkurrensregler på idrottsområdet, tolkningsbegäran 

fanns redan i "Bosman"-målet. Det blev istället EU-domstolens underinstans, tribunalen, som 

gjorde första reella prövningen av EU:s konkurrensregler på idrottens förhållanden i "Piau"-målet 

och fastslog 2005 att idrottsföreningar och förbund genom sin ekonomiska verksamhet är att 

betrakta som självständiga företag och förbunden därigenom som företagssammanslutningar, 

genom idrottens strikta [regel]hierarki och organisationernas stadgereglerade medlemskap.

Förbundsreglementen eller beslut kan därigenom uppfylla avtalskriteriet, som även krävs för att   

konkurrensbegränsning ska anses otillåten (art 101.1 FEUF). Därutöver krävs uppfyllande av kon-

kurrensbegränsningskriteriet, där avtalets art är av avgörande betydelse. Är syftet, som med för-

bundsreglerna, att begränsa konkurrensen presumeras i princip uppfyllt kriterium. Anses samtliga 

ovan kriterier uppfyllda har som grund otillåten konkurrensöverträdelse skett enligt art 101.1 

FEUF. Omfattar prövning istället resultat av konkurrensbegränsning ska även denna vara märkbar 

(märkbarhetsrekvisitet) på den relevanta marknaden, som ska göras utifrån ekonomisk bedömning 

av marknadens både produkt- och geografiska definition, som ska omfatta väsentlig del av EU:s 

marknad men gjorts tämligen verkningslös i EU-praxis då även lokala platser omfattas. Avgräns-

ningen utgår från varans eller tjänstens utbytbarhet och av det område där konkurrensvillkoren är 

tillräckligt enhetliga för de ekonomiska aktörerna. Definition av relevanta marknaden är avgörande 

för att avgöra överträdelse enligt art 102 FEUF, dominansmissbruk från ett eller flera företags 

agerande som gemensam ekonomisk enhet. Enligt EU-praxis presumeras efter helhetsbedömning 

dominerande ställning vid 50 % marknadsandel, som generellt kan anses uppfyllt på idrottens 

ekonomiska förhållanden genom förbundsmonopolen och dess strikta [regel]hierarki, som i "Piau"-

målet resulterade i att FIFA ansågs inneha kollektivt dominerande ställning gentemot spelaragen-

terna. Dominerande ställning är i sig tillåten, det är missbruk av innehav som är förbjuden. Vid 

missbruksbedömning är [möjliga] beteendet avgörande, missbruk behöver inte ha skett. I EU-
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domstolens första konkurrensprövning om dominansmissbruk, "Motoe"-målet, fastslogs 2008 

grundläggande [rätts]principer från praxis inom EU:s konkurrensrätt som gällande även på idrotts-

förhållanden. EU-domstolen fastslog att exklusiva rättigheterna för ELPA (grekiskt Bilsportsför-

bund) som även själv arrangerade kommersiellt exploaterade tävlingar, att delta i förvaltningsbe-

slut om konkurrenter, uppfyllde missbrukskriteriet och överträdelse av både art 102 och 106 FEUF, 

då befogenheten inte heller omgärdades av strukturella garantier för likabehandling (jfr "Heylens"-

målet). I ”Motoe”-målet fastslog EU-domstolen vidare att "ekonomisk verksamhet utgörs av all verk-

samhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad."  Sammantaget syns EU-rättslig 

praxis urvattnat gränsöverskridande ekonomiska dimensionen så att EU:s konkurrensregler tycks 

möjligt tillämpliga på många av idrottens förhållanden med endast begränsad ekonomisk dimen-

sion, förstärkt av att idrottens ekonomiska dimension samtidigt ökat över tid (se vidare avsnitt 4).

Innebär detta då att räckvidden av EU:s konkurrensregler är oinskränkt i övrigt på idrottsområdet? 

Nej, om idrottsorganisationer räknas som företag kan fördragsangiven undantagsprövning (art 

101.3 FEUF) användas som kommissionen har långtgående skyldighet till. För tillämpligt undan-

tag krävs dock att samtliga fyra kriterier (effektivitets-, konsument-, nödvändighets- och kravet på 

bibehållen konkurrens) är uppfyllda och sakligt motiverade av sökanden. I "Piau"-målet ansåg 

tribunalen att FIFA visat att samtliga undantagskriterier uppfyllts och friade FIFA:s konkurrensbe-

gränsande licenssystem från otillåten överträdelse av grundläggande konkurrensförbuden, även 102 

FEUF, och prövningen tycks således utgöra god indikator för undantag från brott mot samtliga 

konkurrensförbud. Undantagsprövningen ska enligt EU:s rättspraxis även ta hänsyn till särskilda 

branschkännetecken av betydelse för att värdera objektiva effektivitetsvinster. Med Lissabonför-

draget ingår idrott även i fördragstexten i art 165 FEUF, där EU vid främjande av idrottsfrågor just 

uttryckligen ska beakta "idrottens specifika karaktär", idrottens särart. EU:s olika institutioner 

erkänner idrottens särart och att många av idrottens ideella värden kan ha betydande samhällsvärde 

och som även kan generera ekonomiska mervärden. Till erkända [mer]värden som idrotten 

förmedlar kan bl a nämnas laganda, solidaritet, tolerans, fair-play, fostrande dimension, deltagande 

i lag med respekt för andra, social inkludering, utveckling av kunskap, motivation och vilja till 

egna ansträngningar. Även idrottens betydelse för andra rättsområden som folkhälsa och kulturarv 

fastslås vilket ytterligare stärker idrottens ställning i EU-rätten, och att idrott (art 6 FEUF) är 

område där EU ska komplettera, ej ersätta, medlemsstaternas befogenhet (art 2 FEUF). 

Vid undantagsprövning mot prioriterade konkurrensförbuden har EU-rätten således att även beakta 

idrottens särart med dess [mer]värden. Inom EU-rätten finns en annan rättsprincip av mycket stor 

betydelse som fungerar som balanseringsprincip, proportionalitetsprincipen. Den finns uttryckt i art 

5.4 FEU och utgör även bl a viktig rättssäkerhetsprincip, straff ska ej vara oproportionerliga visavi 
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överträdelsen (art 49 EURS) och ska beaktas ända ner till myndighetsnivå när mänskliga 

rättigheter inskränks som vid undantag av allmänt samhällsintresse (art 6 FEU, art 52 EURS). Men 

viktigast är den som proportionalitetstest i EU-domstolarnas praxis, med krav på rimlighet, 

lämplighet och nödvändighet, särskilt att visa nödvändig kausalitet av begränsning för att uppnå 

legitimt syfte; Den ska vara tydligt nödvändig, av lämplig art och ej mer långtgående än som 

behövs, för att nå legitimt ändamål. När EU-domstolen slutligen prövade idrottsbestämmelser mot 

EU:s konkurrensregler i "Meca-Medina"-målet 2006 valde EU-domstolen att fria IOK:s anti-

dopingregler för brott EU:s konkurrensregler genom alternativ undantagsprövning där konkurrens-

reglerna balanserades mot idrottens särart. Flera av idrottens ideella [mer]värden, som att säker-

ställa "fair-play" utgjorde legitimt syfte, och reglerna klarade proportionalitetstestet. EU-domstolen 

hade först fastslagit att om idrottsverksamhet faller under EU-rättens tillämpningsområden är 

idrottens reglemente underkastade alla de skyldigheter som följer av fördragen, däribland konkurr-

ensreglerna. EU-rättslig metod gäller även konkurrens- och idrottsområdet, dvs bedömning ska 

göras i det konkreta fallet beaktat dess idrottsliga sammanhang och syfte. Fastslås konkurrensbe-

gränsning kan alternativ undantagsprövning göras av idrottsregler utifrån legitimt idrottsligt syfte 

av ideella [mer]värden, med krav på uppfylld proportionalitetsprincip.

Detta låg i linje med den EU-rättsliga praxis på idrottsområdet från 1970-talet där även helt ideella 

idrottsliga regler omgärdats med proportionalitetskrav. Även i "Bosman"-målet gjorde EU-

domstolen proportionalitetstest av förbundets reglering av spelarövergångar, som ej uppfyllde 

proportionalitetsprincipen, då Bosmans förslag till omfördelning av biljett- och TV-intäkter till 

andra fotbollsföreningar var, väl så fungerande och mindre inskränkande än förbundsreglerna att 

nå legitimt syfte av ekonomisk jämvikt mellan föreningarna. I "Bosman"-målet bröt således 

fotbollsförbundens regler mot både likabehandlings- och proportionalitetsprincipen. Rättsprinciper 

kompletterar inte sällan varandra och proportionalitetsprincipen som har relativ natur ter sig 

kraftfullast tillsammans med en mer absolut rättsprincip som likabehandlingsprincipen. Inte sällan 

hänskjuter EU-domstolen, som ska ha tolkningsföreträde för att säkerställa EU-rättens enhetlighet, 

ändå proportionalitetstest och ekonomisk bedömning till nationell nivå. I "Bilsportsförbund"-målet 

gjorde Marknadsdomstolen testet utom EU-domstolen. MD fann Bilsportsförbundets regler kon-

kurrensbegränsande och bryta mot EU:s konkurrensregler, då undantag ej ansågs uppfyllda. Även 

om flera legitima syften anförts bröt reglerna mot proportionalitetsprincipen och bl a utövarna 

fastslogs tillåtna att delta i fristående bilsportsförbunds arrangemang som drevs av aktiebolag. 

Sammantaget kan EU:s konkurrensrätt förmodas tillämpliga på idrottsförbundens regler på 

nationell nivå och harmoniserad nationell konkurrensrätt på regional förbundsnivå gällande fotboll 

(se vidare avsnitt 5). 
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6.3  PERSONLIG REFLEKTION         

"Bosman"-domen förändrade tvärt fotbollens villkor så amatörspelare fick större möjlighet att 

utöva sin idrott och proffsspelare mer av den ekonomiska vinst som genererades toppfotbollen av 

bl a tilltagande TV-intäkter, tack vare utökad frihet att kunna välja mellan många konkurrerande 

föreningar. Föreningarna blev dock förlorare utan motsvarande lättnader och fortsatt underordnade 

strikt hierarkiska och rigorösa regelverk från förbundsmonopol, som präglats av omfattande (FIFA) 

korruption och godtycklighet i sin faktiska tillämpning. Förbund, som genom monopolen, ej heller 

nödgas till åtgärder då man löpande kan kompensera sig ekonomiskt på föreningarnas bekostnad. 

EU-domstolarna har dock, som CAS vidimerat, klargjort att idrottens reglemente ej är generellt 

undantagen EU-rättens allmänna rättsprinciper och konkurrensrätt. Med monopolställning bär för-   

bunden ansvar att också genomföra nödvändig anpassning. T ex återgång till plattare, likvärdigare 

och konkurrensutsatt seriesystem, likabehandling av föreningar och spelare i regler som faktisk 

tillämpning, öppet och transparent förfarande, avlägsnande av oskäliga straff och villkor, garanti av 

reella effektiva rättsmedel osv. Men även att idrottsföreningarna i väsentlig omfattning tillåts verka 

som konkurrerande idrottsliga aktörer med förbunden som tävlingsarrangörer för att bl a vända 

långvarig nergång bland tonåringar inom organiserade [lag]idrotten, delvis orsakad av förbundens 

ovilja att ta in gräsrotsrörelsens ökade problem och bryta upp sina abnorma regelverk och monopol 

på nödvändiga områden i idrottens tjänst. Istället riskeras så fler proportionalitetstest för domstols-

avgörande, där förbundens konkurrerande aktörer är fristående vinstdrivande bolag på ekonomiskt 

lönsamma delar av idrotten, utan föreningarnas motsvarande ideella och idrottsliga hänsyn. 

Då proportionalitetstest är relativt i sin natur, visade "Bilsportsförbund"-målet även svårighet att 

motivera nödvändig kausalitet mellan regelverk och idrottens legitima syfte av ideella [mer]värden 

nationellt. Det gagnar så ej förbunden, att proportionalitetstest med relativt inslag avgörs i domstol 

med naturligt lägre förståelse för idrottens särart än en del av oss ideella föreningsmedlemmar 

besitter. Nerärvd och upplevd är bl a egen vetskap av min fars livslånga ideella heltidsinsats för 

fotbollen, som drivande mångårig ordförande och ledare aldrig med någon ersättning. Hans insats 

med andra ideella krafter runt honom, gagnade många hundratals ungdomar i bl a deras uppfostran, 

inkludering och förbättrade folkhälsa. Betydande mervärden och diametralt motsatt de marknads-

ekonomiska drivkrafter som präglar affärsdrivande företag och som EU:s konkurrensregler en gång 

togs fram för. Förbundens skuld ökar så också, allteftersom åren bara passerar utan reella åtgärder.  

Domstolarna har markerat, anpassa er roll till mer proportionerlig och konkurrensanpassad del 

av idrottens särart under kontrollerade former i mer samtidig samklang och uppfyll EU-rättens all-

männa rättsprinciper. Annars förmodas EU-domstolen med rätta och kraft, generera tvärt uppvak-

nande för förbunden, såsom föreningarna, med rätta och kraft, fick av "Bosman"-domen. Med facit 

torde nog EU-domstolen, då även fastställt konkurrensdom mot alltför rigorösa förbundsmonopol.
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    Abstract: EU-law, the rules on Competition and movement of Sport

The popularity of athletics and particular football and the non-profit circumstances of movement of 

sport, generated great additional value to society and was therefore almost left without intervention 

from Swedish public law-system during the 20th century. Instead, since 1904, all Swedish football 

clubs and players are forced to follow the strictly hierarchy of monopoly of football associations 

and obey their rigorous ruling system, but however more actively subordinated by EU-law when 

Sweden became members of EU 1995. The highest law of EU consists of the Treaties of EU, the 

large extent of practice from EU-Courts and commonly developed principles of Justice. The EU-

law origins from an agreement of 1958, the EEC-treaty, with purpose to create a European free 

market spot without internal national borders where goods and services should be able to move 

freely within this free European market. It should be an area based on functional/efficient 

competition. The rules on Competition with purpose to prohibit agreements with restriction of 

competition or abuse of a dominant position, are yet today considered to be the hardcore of EU-

law. When the purpose of football associations is monopoly and through their strict rules and 

hierarchy, the EU rules on Competition seem to be possibly applicable to area of athletics.

But there are other demands too, to fulfill the common criterias of rules on Competition. EU-Court 

has however in practice lowered those demands to be enough with just cross border economical 

relations which is only more than not significant. The rules on EU Competition are therefore 

possibly applicable to many circumstances of sports with only limited economical impact, 

strengthen by the fact that the economic dimension in football increased during the last decades. 

The institutions of EU have however admitted the special character of sport and its [additional] 

value expressed in the recent treaty too. The EU-Court established in 2006 that rules of sport 

should be taken into account out of the special character of sports, and the circumstances and 

purposes, of relevance in the actual case. The court continued, that the test of exception from 

forbidden restriction of competition regarding rules of sport, therefore would be made possible out 

of only legitimated purpose of non-profit values of sport, however with strict demands of fulfilled 

principle of proportion. The test includes demands to show that the limitation of the rules of sport 

is a clear necessity to achieve legitimated purpose, in a reasonable and suitable way. This followed 

close to former practice of EU-Court within the area of sport, which has clarified that rules of sport 

and the actual use of those must fulfill other principles of Justice as well, like [structured] principal 

of equality. After the conviction 2006 the EU-court has claimed sport associations as part of 

breaking other rules on EC Competition Law too, including abuse of dominant position.
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