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Sammanfattning	

Idrottens rättsliga ställning inom EU och hur EU-rättsliga regler ska appliceras på idrottens 

område är en fråga som debatterats flitigt i samband med idrottens ökade ekonomiska 

betydelse. Detta illustreras främst genom fotbollen som har kommit att växa till en 

mångmiljard industri som engagerar tusentals människor runt om i Europa. I samband med 

den professionella fotbollens ekonomiska tillväxt har dock problematik uppstått kring de 

idrottsliga organisationernas möjlighet till självreglering av sporten. EU har i samband med 

rättspraxis och genom utökad kompetens på området i samband med den ekonomiska 

tillväxten fått en betydande roll inom idrotten. UEFA:s införande av FFP och break-even 

kraven har inneburit att fotbollsklubbarnas möjlighet att investera fritt har begränsats vilket 

ter sig synnerligen konkurrensbegränsande. Den europeiska fotbollsmarknaden kan utan 

svårigheter konstateras utgöra en primärt ekonomisk verksamhet.Vid en tillämpning av artikel 

101.1 kan man snabbt konstatera att regelverket uppfyller samtliga kriterier för att kunna 

anses som ett konkurrensbegränsande beslut av en företagssammanslutning. Möjligheter till 

undantag enligt artikel 101.3 FEUF finns men vid första anblicken ter sig regelverket 

konkurrensbegränsande oavsett om syftet med reglerna är legitimt enligt kommissionen. Som 

alltid med konkurrensrättsliga bedömningar så vägs den ekonomiska nyttan av reglerna mot 

de konkurrensbegränsande effekterna. I slutändan så ter det sig som att break-even kraven 

betydelse för ökad ekonomisk stabilitet inom den europeiska fotbollsmarknaden överväger de 

konkurrensbegränsande effekter som reglerna har. 
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1. Inledning	

1.1 Bakgrund	

År 2009 infördes regelverket financial fair play(härefter kallat FFP) av UEFA:s exekutiva 

kommitté med målsättningen att förbättra den finansiella hälsan i europeisk klubbfotboll.1 Vid 

tidpunkten för införandet hade europeiska fotbollsklubbar rapporterat upprepade och snabbt 

eskalerande ekonomiska förluster i sin bokföring.2 Reglerna som infördes innebar att 

fotbollsklubbar som deltar i turneringar arrangerade av UEFA ska eftersträva att balansera sin 

ekonomi så att klubbens utgifter inte överskrider inkomsterna vid upprepade tillfällen samt att 

klubbarna åläggs att fullfölja sina betalningsåtagande gentemot andra klubbar samt sina 

anställda inom avsedd tidsram.3 Det sistnämnda är vad som benämns som break-even kraven 

inom FFP.  

Sedan införandet av FFP och speciellt break-even kraven har diskussionerna om regelverket 

strider mot EU:s regleringar om fri konkurrens tilltagit. Särskilt regelverkets kompabilitet 

med framförallt artikel 101.1 TFEU har bidragit till en aktiv debatt om regelverket begränsar 

konkurrensen.4 Flera akademiska studier noterade redan från början att det fanns 

tveksamheter om FFP var kompatibelt och förenligt med de konkurrensrättsliga regleringarna 

inom EU-rätten. 

UEFA själva hävdar dock att regelverket ligger inom ramen för organisationens befogenhet 

och att konkurrensreglerna inte är tillämpliga på FFP då EU inte har legal kompetens inom 

idrottens policy och övergripande regelverk och tolkar artikel 165 i TFEU som en artikel som 

främst avser att stödja och uppmuntra åtgärder som tas inom det idrottsliga området av de 

europeiska medlemsstaterna. UEFA vidhåller envist att syftet artikel 165 i Lissabonfördraget 

”can be seen to indicate the strengthening of the notion of specificity of sport”.5  

Kommissionen har i sina vitböcker och även i ett antal uttalanden konstaterat att idrotten 

förvisso är unik i sin rättsställning och att vissa undantag torde kunna tillskrivas regler införda 

																																																													
1	http://www.uefa.org/protecting-the-game/financial-fair-play/.		2016-09-15	 	 	
2	http://www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html.	2016-09-15	
3	http://www.uefa.org/protecting-the-game/financial-fair-play/.	2016-09-15	
4		Bland	annat	The	state	of	EU	sports	law:	Lessons	from	Uefa’s	financial	fair	play	regulation,	Serby,	T.,	In:	
International	sports	law	journal,	1	July	2016,	16(9-2):37-51),	Springer	international	publishing.	
5	http://www.uefa.org/stakeholders/european-union/.	2016-09-16	
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av idrottsliga organisationer. Frågan är snarare vilka regler som bör undantas och vilka regler 

som rimligen bör prövas i enlighet med EU-rätten. Oavsett om man väljer att se idrotten som 

ett självständigt rättsområde eller som en form av ”soft law” torde det inte råda tvivel om att 

verksamheten som idrotten bedriver skiljer sig på ett sådant sätt från övriga rättsområden att 

en slavisk tillämpning av t.ex. artikel 101.1 FEUF inte kan komma på fråga. I sin vitbok från 

2007 konstaterar dock kommissionen att oavsett hur unik idrotten anses vara som rättsområde 

kan inte detta motivera ”ett allmänt undantag från tillämpningen av EU-rätten”.6 Mer 

specifikt gällande konkurrensrätten konstaterade kommissionen att en formulering av 

allmänna riktlinjer kring konurrensreglernas tillämpning på idrotten inte är möjlig utan att 

”man måste ta hänsyn till särdragen i varje enstaka fall”.7 

Den europeiska fotbollsmarknaden omsätter årligen 25 miljarder dollar och tillväxten ökar i 

en nästintill absurd hastighet. Mellan åren 2014/2015 och 2015/2016 ökade omsättningen 

inom europeisk klubbfotboll med 8%.8 Införandet av FFP är ett försök av UEFA att dels 

uppmuntra mer financiellt hållbara lösningar inom europeiska fotbollsklubbarna i Europa och 

dels att stävja inflationen på fotbollsmarknaden, i synnerhet i samband med spelarövergångar 

och spelarlöner. Frågan är om behovet och utformingen av dessa ekonomiska restriktioner är 

försvarbara ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Är denna finansiella restriktion en garanti för 

en idrottslig tävling på lika villkor eller bidrar FFP endast till att cementera toppskiktet i 

europeisk toppfotboll? 

1.2 Syfte	

Syftet med uppsatsen är tvådelat. Arbetet syftar dels till att belysa vilka idrottsliga regler och 

särdrag som är av betydelse vid tillämpning av EU:s konkurrensrättsliga regler på idrottens 

område samt att utföra en konkurrensrättslig prövning av financial fair play och break-even 

kraven utifrån artikel 101 FEUF.	

1.3 Frågeställning	

Hur påverkas tillämpningen av konkurrensrättsliga regler i de fall som involverar idrottsliga 

regleringar införda av idrottsliga organisationer? 

Vilka är de idrottsliga särdrag som talar mot en tillämpning av de konkurrensrättsliga 

reglerna? 
																																																													
6	Europeiska	gemenskapernas	kommission,	Vitbok	om	idrott,	2007	slutlig,	Bryssel	den	11.7.2007.	
7	A.A.	
8	https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-annual-
review-of-football-finance-2016.pdf.	
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Uppfyller Break-even kraven de kriterier som föreskrivs i artikel 101.1 FEUF för att kunna 

anses utgöra ett sådant konkurrensbegränsande avtal/beslut av företagssammanslutning? 

Om svaret på fråga 3 är jakande, vilka möjligheter till undantag medges då i artikel 101.3 

FEUF? 

1.4 Metod	och	Material	

Problemområdet får betydelse för valet av metoden och vilket material som används i 

uppsatsen. Då huvudämnet nästan uteslutande berör EU-rätt så kommer uppsatsen att förhålla 

sig till den EU-rättsliga normhierarkin. Inom EU-rätten räknas allmänna rättsprinciper till 

primärkällorna och EU-domstolens prejudicerande domar tillmäts större vikt än vad som är 

fallet vid den svenska traditionella rättsdogmatiska metoden. EU-rättens särskilda och 

specifika karaktär är i mången mån resultatet av EU-domstolens kreativa förhållningssätt. De 

EU-rättsliga bestämmelserna sätts mot bakgrund av dess ändamålsenliga verkan och väljer 

sedermera den tolkning som är mest gynnsam för EU:s framtida rättsutveckling.9 Inom EU-

rätten utgör EU-domstolens rättspraxis något mycket viktigare än ett komplement till den 

redan skrivna rätten. Detta beror på att de skrivna bestämmelserna i många fall är vaga och 

syftesinriktade att de utan s.k prejudikatstolkning ger mycket liten vägledning.10 Resultatet av 

detta blir att huvudregeln tolkas extensivt i sitt sammanhang vilket skiljer sig mot de svenska 

domstolarnas motsatsdomslut (e contrario), något som EU-domstolen mycket sällan använder 

sig av i sin rättsliga argumentation.11 Betydelsen av rättspraxis från högsta instans tillmäts 

förvisso stort värde både på svensk- och EU-rättslig nivå men den stora skillnaden ligger 

förhållandet mellan regler som skapats genom rättspraxis och regler som skapats av 

lagstiftaren.12 Förarbeten eller skriven rätt tillmäts större betydelse inom den svenska rätten i 

jämförelse med EU-rätten som, i likhet med den angloamerikanska rätten, till stora delar 

reglerar gällande rätt genom rättspraxis.13  

Enligt EU:s rättskällelära är den överordnade rättskällan, primärrätten, som utgörs av 

fördragen FEUF och FEU den källa som står högst i rättskällehierarkin. Till primärrätten hör 

även protokoll och bilagor till fördragen14 Enligt Lissabonfördraget räknas här även in EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna som enligt artikel 6.1 FEU har ”samma rättsliga 

																																																													
9	Hettne	och	O.	Eriksson	(red.),	2011,	s.	49.	
10	A.A.	
11	Hettne	och	O.	Eriksson	(red.),	2011,	s.38,	s.165	ff.	
12	Hettne	och	O.	Eriksson,	2011,	s.40	ff.	
13	Hettne	och	O.	Eriksson,	2011,	s.41.	
14	Artikel	51,	FEU.	
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värde som fördragen”. Nästa nivå inom primärrätten utgörs av allmänna rättsprinciper. Ett 

exempel på en sådan princip är proportionalitetsprincipen, vars betydelse genomsyrar hela 

rättsordningen i merparten av alla västeuropeiska länder.15 Allmänna rättsprinciper placerades 

som en del av primärrätten i och med Audiolux-domen16 där EU-domstolen fastslog att 

allmänna rättsprinciper har i princip samma plats i rättskällehierarkin som fördragen. 

Generellt sätt så varierar allmänna rättsprincipers faktiska betydelse i praktiken då vissa av 

principerna är så allmänna att de endast syftar till att ge uttryck för rättspolitiska målbilder 

och behöver konkretiseras innan dessa får betydelse i praktiken.  

EU:s internationella avtal med tredje part utgör en bindande rättskälla som brukar räknas till 

sekundärrätten då dessa avtal endast kan ingås med stöd av särskilda bemyndiganden i 

fördragen.17 Dock så inräknas bland EU:s internationella avtal med tredje part även blandande 

avtal där både EU och dess medlemsländer är parter. Då sägs dessa avtal ha en sorts 

mellanställning mellan primär- och sekundärrätt.18 

Tribunalens och EU-domstolens rättspraxis har som tidigare nämnt en central betydelse för 

EU-rätten. EU-domstolarnas rättspraxis har ingen fast plats i rättskälleläran utan är kopplat till 

den rättskälla som faktiskt tolkas och huruvida denna tillhör primär- eller sekundärrätten.19 En 

geonomgående regel är att domstolarna inte är bundna av sina prejudikat utan utvecklar och 

tillämpar snarare allmänna principer i det enskilda målet. Detta innebär dock inte att 

domstolarna går emot sin egen praxis utan utvecklar och anpassar de allmänna 

rättsprinciperna så att de blir tillämpliga på det enskilda målet.20 Tribunalens rättspraxis väger 

tyngre än andra rättskällor som t.ex. doktrin, förarbetsuttalanden och icke-bindande rättsakter 

men detta förutsätter dock att inte EU-domstolen har uttalat sig i frågan.21 

Nästa del av EU:s rättskällehierarki utgörs av bindande sekundärrätt vilket innebär unionens 

rättsakter. Hit hör förordningar, direktiv och beslut men även till kommissionen delegerade 

akter enligt artikel 290 FEUF.  

Icke-bindande rättsakter är någonting som förklaras av artikel 288 FEUF och enligt samma 

artikel ingår här rekommendationer och yttrande från olika institutioner inom EU.  

																																																													
15	Hettne	och	O.Eriksson,	2011	s.	63.	
16	Mål	C-101/08,	Audilux.	
17	Artikel	218	FEUF.	
18	Hettne	och	O.	Eriksson,	2011,	s.	42.	
19	Bergström,	C.F	&	Hettne,	s.	48.	
20	Hettne,	rättsprinciper	som	styrmedel,	s.33.		
21	Hettne,	2011,	s.	56.	
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Gällande generaladvokaternas förslag till avgörande så är det viktigt att poängtera att denna 

inte utgör den faktiska domen och kan därför inte åtnjuta motsvarande rättskällevärde.22 

Däremot så innehåller generaladvokaternas förslag till avgörande traditionellt en djupare 

argumentering där samtliga aspekter i målet belyses och där rättspraxisen på området ofta 

analyseras igående och i detalj. Gällande tolkningen och tillämpning av EU-rätten i form av 

argument och synpunkter så utgör generaladvoktarenas förslag till avgörande en synnerligen 

rik informationskälla. Vid de tillfällen som domstolen väljer att följa generaladvokatens 

förslag eller direkt hänvisar till detta så har dock förslaget till avgörande direkt 

rättskällevärde.23 

Förarbeten har traditionellt sett tillmäts ytterst begränsat rättskällevärde inom EU-rätten men 

tack vare den ökade offentligheten inom EU så har tillgängligheten angående förarbeten och 

tillika synen på förarbeten förändrats.24 Förarbeten innehar förvisso inte alls den dignitet som 

t.ex. svenska propositioner åtnjuter men användningen av förarbeten som tolkningskälla inom 

EU-rätten har dock ökat markant.  

EU-domstolen hänvisar förvisso aldrig till juridisk doktrin i sina domar och sannolikt är det 

faktiska användandet av doktrin ännu lägre inom EU-rätten i jämförelse med svensk rätt. 

Samtidigt bör det dock poängteras att doktrin har betydelse för parternas argumentation och i 

generaladvokaternas förslag till avgörande hänvisas det ofta till doktrin. 

Materialet som kommer användas vid författandet av denna uppsats kommer primärt att bestå 

av rättpraxis från EU-domstolen. I största möjliga mån kommer konkurrensrättsliga domar 

inom idrottsområdet att användas men då det finns relativt få av detta slaget så är samtliga 

mål med en idrottsmässig förankring av intresse. Anledningen till detta är att EU-domstolen 

har poängterat att bedömningsgrunderna vid idrottsliga mål varierar sett till särskilda 

omständigheter vid det enskilda fallet. Det bör även poängteras att eftersom de prejudicerande 

målen inom idrottsområdet är så pass få så tenderar domstolen att tillmäta tidigare rättspraxis 

inom området stor betydelse, speciellt då idrott knappt förekommer inom fördragen. Eftersom 

denna uppsats gäller konkurrensrättens interaktion med idrottsområdet där det finns relativt få 

rättskällor av högsta dignitet kommer därför även juridisk doktrin och relevanta artiklar att 

läsas paralellt med uttalanden och rekommendationer från kommissionen och övriga EU-

instanser. Dessa uttalanden och rekommendationer är dock viktiga för att tydligare belysa hur 
																																																													
22	Hettne,	2011,	s.	117.	
23	A.A.	
24	Hettne,	2011,	s.	113.	
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EU tänker sig att rättsområdet bör behandlas. Då idrottens rättsliga ställning inom EU 

fortfarande är ett omstritt område så kommer framförallt artikel 165 FEUF syfte att ligga till 

grund för eventuella slutsatser i egenskap av den enda ”idrottsliga” artikeln inom fördragen. I 

analyskapitlet så kommer en del nyhetsartiklar och hemsidor användas för att lättare skapa en 

verklighetsförankring kring ämnet.  

  

1.5 Avgränsningar	

I denna uppsats kommer inte artikel 102 FEUF om missbruk av dominerande ställning att 

behandlas ingående. Detta beror på begränsningen av tid och utrymme samt att en eventuell 

undersökning inte skulle bli tillräckligt djupgående som effekt av de förstnämnda faktorerna. 

Vidare så kommer heller inte nationella konkurrenslagstiftningar att beröras då uppsatsen 

avser behandla ett ämne gällande idrottsliga organisationer på en paneuropeisk nivå. 

Nationella konkurrensrättsliga regleringar är således inte av intresse för den här uppsatsen då 

regelverken som behandlas faller inom gemenskapsrätten som är primärrätt i förhållande till 

nationell lagstiftning. Slutligen så kommer artikel 45 FEUF om fri rörlighet endast att 

behandlas i den mån det är nödvändigt för att ge en konkret förståelse kring betydelsefull 

idrottslig rättspraxis t.ex. ”Bosman”-målet.  

1.6 Forskningsläget	

Inledningsvis behövs det konstateras att mängden material inom området idrott respektive 

konkurrensrätt knappast saknas. Svårigheten ligger snarare i att studera verk som hanterar 

både och vilket för tillfället är en bristvara. Gränsdragningsområdet kring när idrottsliga regler 

eller beslut faller inom EU:s jurisdiktion är varierande och än så länge inte precist kartlagt. En 

ökande mängd rättspraxis inom området har dock bidragit till att klargöra bilden av hur 

idrotten kan och ska behandlas enligt ett EU-rättsligt perspektiv. Gällande Financial Fair Play 

har ett flertalet olika artiklar behandlat ämnet och även huruvida regelverket bör anses 

förenligt med rådande EU-rättsliga konkurrensregler. Behandling av EU-rätten kommer att 

ske primärt med hjälp av rättspraxis men även förordningar och vitböcker från EU:s olika 

instutioner kommer att användas. Svårigheten inom forskningsläget gällande uppsatsens ämne 

ligger snarare i att hålla isär åsikterna i diverse olika artiklar från de faktiska rättsliga 

omständigheterna. Idrottens rättsliga ställning inom EU är en relativt ”ung” företeelse och 

bristen på kontinuerlig rättspraxis är påtaglig. 
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1.7 Disposition	

I det inledande kapitlet återfinns en mestadels populärvetenskaplig beskrivning av ämnet i 

form av en inledning/bakgrund. Detta följs upp av en beskrivning av uppsatsens syfte, vilka 

frågeställningar som kommer uppsatsen ämnar att besvara samt vilken metod och material 

som kommer användas för att besvara dessa frågeställningar där EU-rättslig metod och i 

synnerhet rättskällehierarki inom EU-rätten förklaras ingående. Avslutningsvis beskrivs vilka 

avgränsningar som görs under arbetet och hur det rådande forskningsläget inom ämnet ser ut. 

Kapitel 2 är ett grundläggande kapitel innehållande en framställning av de regler och särdrag 

som idrotten som rättsområde har. I Första delen av kapitlet kommer den idrottsliga artikeln 

165 FEUF att behandlas för att ge en bild av EU:s mål med idrotten och vad unionens 

lagstiftare anser att idrotten har för rättslig ställning inom EU. Nästföljande avsnitt kommer 

att ta sikte på det som skiljer idrotten gentemot övriga rättsområden för att ge läsaren en bättre 

uppfattning kring vad som måste tas i beaktande vid bedömningen av idrottsrättsliga frågor. 

Avslutningsvis så görs en framställning av Bosman målet. Andra delen av kapitel 2 består av 

en beskrivning av UEFA som organisation och en framställning av de omtvistade FFP 

reglerna och vart i problematiken med regelverket ligger. 

Kapitel 3 är en ingående utredning av de konkurrensrättsliga rekvisiten som krävs för en 

tillämpning av artikel 101.1 FEUF. Varje avsnitt inleds med den generella konkurrensrättsliga 

tillämpningen av rekvisitet för att sedan behandla hur rekvisitet appliceras på det idrottsliga 

området.  

I kapitel 4 ges läsaren en genomgång av vad som utgör godtagbara undantag enligt 101.3 

FEUF. Främst läggs fokus på vad som innebär legitimt syfte och hur man tillämpar 

proportionalitetstestet inom konkurrensrätten i allmänhet och idrottsområdet i synnerhet. Här 

ges även en kortare beskrivning av ”Wouters”-målet och det test som kallas för ”Wouters-

testet” och varför det är relevant för den konkurrensrättsliga bedömningen av FFP. 

Kapitel 5 utgörs av en analys där alternativa tillvägagångssätt, proportionalitet, regelverkets 

legitima syfte och reglernas nödvändighet diskuteras. I detta kapitel förekommer även 

skibentens egna reflektioner kring vad som redan konstaterats i de mer faktabaserade 

undersökningskapitlen. 
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Kapitel 6 är avslutningsvis en kortare sammanställning av de reflektioner som görs i kapitel 5. 

Kapitlet kommer också kortfattat att besvara den frågeställning som finns i inledningskapitlet 

och avslutningsvis dras också lite personliga slutsatser. 

 

 

2. Idrottens	rättsliga	roll	inom	Europeiska	Unionen	

2.1 EU-rättslig	reglering	av	idrotten		
Artikel 165 FEUF syftar främst till att fastslå EU:s rättsliga mål med idrotten inom unionen. 

Det är också den enda artikeln inom EU som bokstavligt benämner idrott. Artikeln infördes i 

samband med Lissabonfördraget I andra stycket framgår det att “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 function”25. Detta kan 

generellt sätt utläsas som att EU uttalat är medveten om de komplikationer som föreligger 

gällande idrottens rättsliga status och väljer således medvetet att påpeka att dess främsta roll 

är att främja de nationella organisationernas insatser. Det framgår dock ingenstans att samtliga 

avtal eller beslut av idrottsorganisationer på något sätt skulle falla utanför EU-rätten. 

Huvudregeln är snarare precis den motsatta och artikel 165 meddelar endast att EU är 

medveten om att “idrottens specifika karaktär” innebär att de idrottsliga organisationerna 

åtnjuter ett visst mått av självstyre förutsatt att de regler och avtal som organisationerna inför 

är förenliga med EU-rättsliga regler. Detta framgår av första stycket i artikel 165 FEUF där 

det anges att unionen ” ska bidra till att främja europeiska idrottsfrågor och då beakta 

idrottens specifika karaktär, dess strukturer som bygger på frivilliga insatser samt dess 

sociala och pedagogiska funktion”.26Utöver artikel 165 så framgår också EU:s nyinförda 

kompetens inom idrottsområdet i artikel 6 e i FEUF och enligt denna ska unionen ”ha 

befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera” medlemsstaternas 

åtgärder på idrottsområdet.27 Målet med idrotten inom EU är enligt europarlamentet att 

”uppnå ökad rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar och förbättra skyddet av 

idrottsutövarnas moraliska och fysiska integritet, samtidigt som idrottens specifika karaktär 

																																																													
25	Artikel	165	Fördraget	om	Europeiska	Unionens	funktionssätt.	
26	Artikel	165	Fördraget	om	Europeiska	Unionens	funktionssätt,	2	st.	
27	http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.7.html	06.12.2016.	
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beaktas”28. Sammantaget kan konstateras att idrottens roll inom EU har stärkts såtillvida att 

det numera torde betraktas som ett självständigt rättsområde men att EU, genom införandet av 

en artikel gällande idrott i fördragen, dessutom har utvidgat sin rättsliga jurisdiktion på 

området. I artikel 165 framgår som nämnts ovan att EU ska ”beakta idrottens särskilda 

karaktär” vilket är ett uttryck som inom akademiska kretsar snarare benämns som idrottens 

rättsliga särart. Detta är ett rättsligt fenomen som har kallats ”idrottsjuridikens heliga graal” 

och oavsett vilken idrottslig regel som ska bedömas så är det den naturliga platsen att starta.  

	

2.1.1 Idrottens rättsliga särart 

Hänvisningar till idrottens rättsliga särart förekommer i en rad olika sammanhang.29 

Uttryckets egentliga mening innebär att förenklat att idrotten som rättsområde har vissa 

särdrag som skiljer den från andra rättsområden.30 Ett tydligt exempel på existensen av detta 

juridiska särdrag kom till uttryck i Webster-domen där den internationella skiljedomstolen för 

idrott (CAS) konstaterade att ”det hör till den idrottsliga verksamhetens särart att den 

involverar en känslig balans av kolliderande värden och intressen”.31 Uttryckligen rådde det 

således en uppfattning av att idrottslig verksamhet torde åtnjuta viss rättslig särbehandling i 

jämförelse med andra områden. Denna ”positiva särbehandling” tog sig uttryck i exempelvis 

ökad autnonomi och möjlighet för självbestämmande för idrottsliga organisationer. Detta 

konstaterades av EU-domstolen i bland annat målet Walrave & Koch mot Association Union 

Cycliste internationale där de då gällande diskrimineringsförbudet inte påverkade 

sammansättningen av lag, speciellt landslag, eftersom detta ansågs vara en fråga av rent 

idrottsligt intresse och som på intet sätt kunde kopplas till ekonomisk verksamhet.32 

Uppfattningen om idrottens rättsliga särart införlivades även i fördragen i samband med 

Nicedeklarationen och återfinns i artikel 165 FEUF där det föreskrivs att ”Europeiska unionen 

måste ta hänsyn till den sociala, kulturella och utbildningsmässiga funktion som är inherent 

för idrott och som gör den speciell”.  

Det är dock viktigt att skilja på terminologin när det gäller idrottens rättsliga särart. Enligt 

Lindholm rör det sig om skillnaden mellan dels utgångspunkten att idrotten rent rättsligt bör 

behandlar annorlunda jämtemot andra företeelser kontra huruvida idrotten i dagsläget faktiskt 
																																																													
28	http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.7.html	06.12.2016.	
29	Bland	annat	kommissionen,	Vitbok	om	idrott,	KOM	(2007)	391	slutlig,	avsnitt	4.1.	
30	Lindholm,	J,	Idrottens	rättsliga	särart,	Idrottsjuridisk	skriftserie,	19:	131-145,	2014	
31	CAS	2007/A/1298-1300,	Webster,	punkt	67.	
32	C-36/74,	B.N.O	Walrave	&	L.J.N	Koch	mot	Association	Union	cycliste	internationale.	



14	
	

behandlas annorlunda och i sådana fall på vilket sätt.33 Anderson anser att rättsreglerna 

tenderar att tillämpas gentemot idrotten med en viss ömhet, vilket stärker uppfattningen om 

betydelse om idrottens särart.34 EU-domstolens rättspraxis visar dock tendenser som snarare 

indikerar motsatsen. 

 I EU-domstolens första faktiska konkurrensprövning på idrottsområdet i ”Meca-Medina”-

målet som gällde avstängning av två långdistanssimmare som testats positivt för doping. 

Simmarna (härefter kallade klagandena) förde sedermera talan om ogiltigförklaring av det 

omtvistade beslutet om avstängning. Klagandena ansåg att kommissionen hade gjort en 

uppenbart oriktig bedömning av de faktiska och rättsliga omständigheterna genom att anse att 

IOK (Internationella olympiska kommitén) inte var ett företag i den mening som avsågs i 

gemenskapsdomstolarnas rättspraxis. Grunden för klagan bottnade i att IOK hade beslutat 

tillsammans med 27 olika laberatorier runtom i Europa vilken gräns som skulle anses utgöra 

den otillåtna för mängden av en viss substans i blodet vid deltagande i tävlingar. Klagandena 

ansåg att detta gränsvärde saknade vetenskaplig grund och var således alltför långtgående och 

gick därmed utöver vad som är nödvändigt för att effektivt bekämpa doping. EU-domstolen 

avslog förvisso klagandens talan men valde att pröva fallet enligt konkurrensrättsliga regler. 

Detta skedde genom en bedömning enligt det s.k Wouters testet för att enligt domstolen 

”undersökas huruvida de konkurrensbegränsningar som bestämmelserna ger upphov till är en 

nödvändig följd av dess syften och huruvida de är proportionerliga i förhållande till dessa”.35 

Målet gav upphov till klagomål från idrottsorganisationerna och UEFA hävdade att målet 

öppnade upp för en ökad tillämpning av EU:s konkurrensrättsliga regler på idrottsliga regler i 

allmänhet, allt ifrån bollens storlek till formen på målstolparna.36 

Trots detta har andra EU-instutioner erkänt idrottens rättsliga särart på en rad olika nivåer. I 

rådet och EU-parlamentets förordning 2013 betonades betydelsen av idrottsliga värden och 

mervärden kopplat till dessa. I förordning poängteras det att ”Det är också viktigt att beakta 

det mervärde och det bidrag som idrotten, inklusive inhemska idrottsformer, tillför unionens 

kulturarv och historiska arv.” I förordningen riktades främst uppmärksamheten mot idrotten 

																																																													
33	Lindholm,	J,	Idrottens	rättsliga	särart,	idrottsjuridisk	skriftserie,	19:	131-145,	2014.	
34	Jack	Anderson,	Modern	Sports	lAW,	(Hart	Publishing,	Oxford	2010),	s.	237.	
35	C-	519/04	Meca-Medina.	
36	Gianni	Infantino,	Meca-Medina:	a	step	backwards	for	the	European	Sports	Model	and	the	specifity	of	sports?	
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/480391_DOWNLOAD.pdf.	
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på gräsrotsnivå och frivilligarbetet inom idrotten då dessa ansågs fylla en viktig funktion för 

att ”främja social inkludering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet”37. 

Kommissionen har även betonat betydelsen idrottens särart och erkänt densamma i bland 

annat utgivandet av sina vitböcker. I kommissionens vitbok från 2011 konstaterar 

kommissionen att två av de främsta egenskaperna som särskiljer idrotten utgörs av ”det 

ömsesidiga beroendet mellan tävlingsmotståndare och en pyramidstruktur för öppna 

tävlingar”38 I samma vitbok poängterar dock kommissionen betydelsen att regler som införs 

av idrottsorganisationer måste vara förenliga med EU:s lagstiftning. Vid bedömningen av 

idrottsreglernas förenlighet med EU:s lagstifning ”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. 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”39 

2.1.2 Förekomsten av ”Coopetition” inom idrotten 

Inom idrottssektorn beskrivs konkurrenssituationen mellan aktörerna ibland som ett 

konkurrerande samarbete, även kallat ”coopetition”.40 Förekomsten av detta unika 

konkurrensförhållande mellan aktörer får signifikant betydelse vid tillämpningen av 

konkurrensbestämmelserna. .41 Detta innebär att till skillnad från aktörer inom andra sektorer 

så har de idrottsliga aktörerna inget intresse av att slå ut sina konkurrenter utan är beroende av 

konkurrenternas existens för sina egna idrottsliga och ekonomiska framgångar. Detta 

förhållande är någonting som är specifikt för idrotten och ger uttryck för den bärande frågan 

om idrottens rättsliga särart. Begreppet innebär kortfattat att det finns en uppfattning om att 

idrottsrelaterade konflikter I största möjliga mån ska lösas inom ramen för idrottsrörelsen42 

något som innebär en ofta ökad autonomi för de idrottsliga aktörerna. Detta ömsesidiga 

beroende behandlas av Åhman som anger att det finns ett samband mellan det ömsesidiga 

beroendet av varandra och värdet av att idrottsligt kunna tävla på lika villkor och de 

ekonomiska förutsättningarna som krävs för att uppnå detta. Enligt Åhman så krävs det att 

																																																													
37	EU-förordning	1288/2013,	”Unionens	program	för	allmän	utbildning,	yrkesutbildning,	ungdom	och	idrott”	
11.12.2013.	
38	EU-kommissionen	KOM	(2011)12	slutlig,	”Utveckling	av	idrottens	europeiska	dimension”.	
39	A.A.	
40	Lindholm,	Johan	(2014),	Idrottens	rättsliga	särart,	Idrottsjuridisk	skriftserie,	19:	131-145.	
41	Lindholm,	Johan,	Idrottsjuridik,	Norstedts	juridik,	Stockholm	2014,	s.35.	
42	Anderson,	Jack,	Modern	Sports	Law	(Hart	Publishing,	Oxford	2010)	s.	237.	
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”De svagare aktörerna måste därför hjälpas ekonomiskt för att upprätthålla en tillräcklig, 

sportslig konkurrenskraft”43  

Eftersom förekomsten och upprätthållandet av ett konkurrerande samarbete utgör en av 

idrottssektorns tydliga särdrag finns det även utrymme för påståendet att ”coopetition” är 

beroende av att motståndet i tävlingar/matcher är någorlunda jämbördigt. Enligt Gardiner 

m.fl. så riskerar allmänintresset för idrotten att utebli om utgången av tävlingarna blir 

förutsebar.44 Vad som generellt sett driver supporterintresset är dock inte klarlagt, vilket 

Linholm också påpekar. Lindholm tillägger också att det på grund av denna osäkerhet om vad 

som driver supporterintresset som gör det svårt att fastslå vilka inskränkningar av 

konkurrensen som är försvarbara och vilka effekter dessa inskränkningar har i slutändan.45 

Dietl m.fl. påpekar att effekterna av t.ex ett sådant regelsystem som FFP beror på huruvida 

supporterintresset baseras på jämbördig balans mellan konkurrenter eller på utövarnas (i detta 

fall spelarnas) egenskaper och talang.46 

2.1.3 Rent	idrottsliga	regler	inom	EU-rätten	

Ända sedan ”Walrave”-målet har EU-domstolen antytt att idrottsliga regleringar som rör 

frågor som är av rent idrottsintresse47 är undantagna från EG-rättens krav om reglerna är 

påkallade för att uppnå sitt avsedda syfte.48 I nämnda ”Walrave”-målet och även ”Dona”-

målet ansåg dåvarande EG-domstolen att medborgarskapskrav för deltagande i internationella 

tävlingar var en fråga av rent idrottsligt intresse och ansågs därför falla utanför EG-rättens 

tillämpning. Detta gav upphov till den länge rådande uppfattningen om ett idrottsundantag 

inom EU-rätten.49 Denna uppfattning kom att revideras i samband med EU-domstolens 

uttalande i samband med ”Meca-Medina”-målet. Förstainstansrätten i målet hänvisade till 

tidigare EG-praxis, mer specifikt ”Walrave” och ”Dona”, och anförde att en distinktion först 

måste göras mellan rent idrottsliga regler och andra regler på idrottens område.50 Enligt 

tribunalen skulle rent idrottsliga regler hänföra sig till idrottstävlingars speciella karaktär och 

																																																													
43	Åhman,	Hans-Erik,	”TV-rättigheter	från	konkurrensrättsliga	utgångspunkter”,	Svensk	Idrotts	-	
juridisk	Förenings	artikelsamling	2000	s.	167,	s.	169.	
44	Simon	Gardiner	m.fl.,	Sports	Law	(uppl.	4,	Cavendish,	London	2012),	s.	222.	
45	Lindholm,	Johan,	“The	problem	with	salary	caps	under	European	union	law:	The	case	against	financial	fair	
play.”,	Texas	review	of	entertainment	&	sports	law,	2011,	s.	207-208.	
46	Helmut	Deitl	m.fl.	“Overinvestment	in	Team	Sports	Leagues:	A	Contest	Theory	Model”,	55	SCOTTISH	J.	
POL.	ECON.	353,	355	(2008).	
47	Mål	36/74,	Walrave	&	Koch.	
48	Lindholm,	J	(2008),	”Idrottens	särart	och	EU:s	konkurrensrätt”,	Europarättslig	ridsskrift,	(4):	914-933	
49	A.A.	
50	T-313/02,	Meca-Medina,	p.	15-26.	
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sammanhang och kännetäcknas av att de dels endast berör idrotten samt att de inte har något 

samband med ekonomisk verksamhet att göra.51 De i målet omtvistade dopingreglerna 

jämställdes av tribunalen med bland annat regler om sammansättning av landslag, spelregler 

(såsom regler om spellängd och antalet spelare på planen) samt regler om uttagningar av 

idrottare till internationella tävlingar.52 Tribunalen konstaterade att sådana regler ”inte kan 

omfattas av fördragets bestämmelser om de ekonomiska friheterna”.53 

När målet nådde högsta instans konstaterade dock EU-domstolen att det inte finns några rent 

idrottsliga regler som uteslutande faller utanför EU-rättslig reglering.54 EU-domstolen fastslog 

att för att kunna genomföra en korrekt rättslig analys av en idrottslig regel måste analysen 

baseras kring tre separata frågeställningar. Första frågan är huruvida den idrottsliga 

verksamheten i fråga överhuvudtaget faller inom EG-rättens tillämpningsområde. För det 

andra måste det utredas om den omtvistade idrottsregeln strider mot reglerna om den interna 

marknaden och slutligen ska det undersökas huruvida den omtvistade idrottsregeln strider mot 

EU:s konkurrensrättsliga regler. Målet innebar införandet av ett nytt synsätt angående 

idrottsliga regler då EU-domstolen konstaterade att inga delar av idrotten per automatik 

åtnjuter immunitet från reglerna på den gemensamma marknaden.55  

Med detta sagt så finns det fortfarande situationer där införandet av rent idrottsliga regler är 

gångbart. Sådana situationer gäller företrädelsevis vid de tillfällen då idrotten i fråga i annat 

fall kan förändras på ett sådant sätt så att det inte längre är frågan om samma idrott.56 

Amerikanska domstolar har fått ta ställning i ett antal mål gällande huruvida tillverkaren av 

förbättrad idrottsutrustning på konkurrensrättslig grund kan kräva att idrottsliga aktörer som 

arrangerar och organiserar en viss idrott tillåter utövarna att använda denna utrustning.57 Detta 

har skett främst inom golfen där de idrottsliga organisationerna har förbjudit spel med klubbor 

som ger mer spin på bollen, golfbollar som flyger längre och rakar än vanliga golfbollar samt 

golfskor som förbättrar golfspelarens stabilitet och sving.58 Trots förbudet allvarligt 

begränsande tillverkarnas möjlighet att marknadsföra och saluföra sina produkter fann ändå 

domstolen att detta var konkurrensrättsligt acceptabelt då eventuell användning av 
																																																													
51	T-313/02,	Meca-Medina,	p.15-26.	
52	Förenade	målen	C-51/96	och	C-191/97,	Deliège.		
53	T-313/02,	Meca-Medina,	p.	47.	
54	C-519/04	P,	Meca-Medina	p.	33.	
55	Lindholm,	J	(2008),	”Idrottens	särart	och	EU:s	konkurrensrätt”,	Europarättslig	tidsskrift,	(4):	914-933.	
56	Lindholm,	J	(2014),	”Idrottens	rättsliga	särart”,	Idrottsjuridisk	skriftserie,	19:	131-145.	
57	Polara	Enterprises	v.	USGA,	C-78-1320-RHS	(D.	Ca	1984).	
58	Gilder	v.	PGA	Tour,	936	F.2d	417	(9th	Cir.	1991);	Weight-Rite	Golf	v.	USGA,	766	F.	Supp.	1104	(M.D.	Fla.	
1991).	



18	
	

utrustningen skulle ändrat spelets natur.59 Det kan således konstateras att medan uttrycket rent 

idrottsliga regler genom ny rättspraxis har förpassats till en mer underordnad roll och bör 

analyseras genom en trestegsanalys så finns det fortfarande vissa belägg för argumentet att 

idrotten fortfarande innehar en rättslig särställning. Mot bakgrund av det ovan anförda torde 

det således vara möjligt för idrottsliga aktörer att införa restriktioner förutsatt att dessa 

restriktioner inte särskilt drabbar någon aktör.  

 

 

2.1.4 Rent idrottsliga regler inom rättspraxis i samband med fri rörlighet 
Idrottsutövares fria rörlighet och nationalitet hänför sig till en av de mest fundamentala 

reglerna inom EU, nämligen den om fri rörlighet. I sin vitbok från 2011 konstaterade 

kommissionen att även om idrotten inom EU traditionellt organiseras på nationell grund så 

förbjuder fördraget ”diskriminering på grund av nationalitet och fastslår principen om 

arbetstagares fria rörlighet”.60 EU-domstolen har i sin praxis beaktat behovet av att bibehålla 

vissa av idrottens särskilda kännetecken i tidigare avgöranden och tillåtit vissa regleringar 

som har begränsat den fria rörligheten för idrottsutövare. Som grundregel har dock EU-

domstolen påtalat att begränsningarna måste nödvändiga och proportionerliga med hänsyn till 

sitt syfte vilket illustreras i en rad olika idrottsrelaterade rättsfall.  

I tidigare avsnitt 2.1.5 nämndes att EU-domstolen ansåg att sammansättning av landslag torde 

utgöra en rent idrottslig regel vilket EU-domstolen också konstaterade i ”Walrave & Koch”-

målet. Mer specifikt så anförde att ”Förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet 

inte gäller sammansättningen av idrottslag, speciellt landslag, eftersom sammansättningen av 

sådana lag är en fråga av rent idrottsligt intresse vilken som sådan inte har någonting med 

ekonomisk verksamhet att göra”.61 

EU-domstolen fortsatte på inslagen linje i ”Déliege”-målet där EU-domstolen utökade 

prejudikatet från ”Walrave & Koch”-målet till att även gälla uttagning till internationella 

idrottstävlingar. EU-domstolen anförde i sitt domslut att ”Idrottsregler som kräver att en 

professionell eller halvprofessionell idrottare innehar ett tillstånd eller har tagits ut av sitt 

nationella förbund för att kunna delta i en internationell idrottstävling på hög nivå, som inte 

																																																													
59	A.A.	
60	EU-kommissionen	KOM	(2011)12	slutlig,	”Utveckling	av	idrottens	europeiska	dimension”.	
61	C-36/74,	Walrave	&	Koch,	punkt	8	
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är en landskamp, utgör inte i sig en sådan begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster 

som är förbjuden enligt artikel 59 i fördraget förutsatt att reglerna i fråga är en ofrånkomlig 

följd av organisationen av sådana tävlingar”62Domstolen menar därför att 

uttagningsprocessen i sig inte utgör ett hinder mot friheten att tillhandahålla tjänster såtillvida 

att idrottstävlingen är urvalsbaserad, vilket är fallet med de allra flesta individuella 

idrottstävlingar.  

I ”Lehtonen”-målet som gällde deadlinedatum för spelarövergångar inom basket inledde 

domstolen med att konstatera den numera etablerade regeln att idrottsliga regler är 

underkastade EU-rätten förutsatt att idrotten som regleras anses utgöra en ekonomisk 

verksamhet. EU-domstolen fastslog i ”Lehtonen”-målet att regelverket som förhindrade 

belgiska basketklubbar från att använda spelare som anlänt efter ett utsatt datum (deadline) 

inte utgjorde ett hinder mot den fria rörligheten. EU-domstolen motiverade beslutet genom att 

konstatera att ”sådana regler kan rättfärdigas på icke ekonomiska grunder förutsatt att 

reglerna avser att motverka förvrängning av tävlingsförhållandena”.63 

Avslutningsvis har även EU-domstolen konstaterat i sin praxis att regler om 

utbildningsersättning för klubbar som utvecklat unga fotbollsspelare inte var oförenliga med 

den fria rörligheten av arbetstagare i artikel 45 FEUF. Enligt domstolen kunde systemet 

rättfärdigas genom att reglerna garanterade att den klubb som hade utbildat en ung 

fotbollsspelare fick ersättning när denne efter avslutad ubildning ingick ett proffskontrakt med 

en klubb i en annan medlemsstat. Domstolen konstaterade avslutningsvis att tillåtandet av 

regeln förutsatte att ”systemet är ägnat att säkerställa att detta mål (utbildning och utveckling 

av unga fotbollsspelare) uppnås och att det inte går utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå nämnda mål”.64 

Ovanstående rättspraxis är exempel på regleringar av idrottsliga organisationer som EU-

domstolen har godkänt och vars syften har ansetts förenliga med EU:s idrottsliga mål inom 

unionen. Sammanfattningsvis kan konstateras att EU-rättsliga regler är tillämpliga på 

idrottsområdet förutsatt att de omtvistade idrottsliga reglerna är hänförliga till ekonomisk 

verksamhet. Därtill så måste reglerna vara nödvändiga för att uppnå sitt legitima syfte och 

även vara proportionerliga med hänsyn till vilket syfte som reglerna uppfyller och inte vara 

mer långtgående än vad som krävs för att uppnå detta syfte. Samtliga rättsfall som behandlats 
																																																													
62	Förenade	målen	C-51/96	&	C-191/97,	Déliege,	punkt	69	och	domslutet	
63	C-176/96,	Lehtonen,	punkt	34	
64	C-325/08,	Bernard,	punkt	45-47		
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ovan är betydelsefulla i sin egen rätt men inget rättsfall har målat om det idrottsliga klimatet 

på samma sätt som ”Bosman”-målet. Ett mål som enligt många akademiker blev startskottet 

för den moderna, ekonomiskt reglerade fotbollsmarknaden. 

2.1.5 Bosmandomen- Startskottet för den ekonomiska fotbollsmarknaden?  
Innan Bosmandomen gällde som regel att om en spelare ville byta klubb var denne tvungen 

att lämna in en skriftlig transferbegäran. Klubben vilken spelaren vid tidpunkten hade 

kontrakt med hade dock möjligheten att avslå denna begäran så länge som de fortsatte betala 

den lön som överenskommits vid det tidigare kontraktet.65 Detta innebar att även om klubben 

inte ”behövde” spelaren men samtidigt inte ville att spelaren skulle byta till en konkurrerande 

klubb så kunde den ägande klubben helt enkelt behålla spelaren. Syftet med systemet var 

främst att gynna unga lovande spelare och om en ung spelare slog igenom i en klubb kunde 

den klubben enkelt fortsätta betala samma lön som gällde den dagen när spelaren skrev på sitt 

första proffskontrakt. Detta bidrog till att hålla spelarlönerna nere och förhindrade de största 

klubbarna från att lägga beslag på de bästa spelarna.66 Reglerna som gällde innan 

Bosmandomen innebar dock att en av de mest fundamentala reglerna inom Europeiska 

unionen till viss del åsidosattes, nämligen den fria rörligheten för arbetstagare. Utöver de 

tidigare nämnda reglerna så fanns det även en nationell kvot som innebar att europeiska 

fotbollsklubbar endast tilläts ha 3 utländska spelare registrerade.67 Regeln var menad att 

främj a kval it én på it́ otboll i respektive land och att göra det lättare för de inhemska 

supportrarna att relatera till sitt favoritlag. Tekniskt sett fanns det möjlighet för spelare att 

flytta mellan olika klubbar i Europa men i praktiken fanns det alltså vissa svårigheter 

avseende en sådan flytt. Den huvudsakliga problematiken som behandlades i Bosmandomen 

var dock att en sådan flytt mellan olika klubbar, för spelare vars kontrakt löpt ut, gjordes 

svårare för spelaren då den ägande klubben krävde utbildningskompensation av den klubben 

som valde att kontraktera spelaren.  

Jean-Marc Bosman var en professionell fotbollsspelare och spelade i ett lag i den belgiska 

första divisionen. Då Bosmans kontrakt med klubben löpte ut erbjöds förvisso Bosman ett 

nytt kontrakt som gällde för en säsong och som innebar en drastisk lönesänkning gentemot det 

tidigare kontraktet. Bosman var förståeligt nog inte intresserad av det nya 

kontraktserbjudandet och tackade nej, varvid han sattes upp på klubbens transferlista.68 

																																																													
65	C-415/93,	Bosman,	punkt	7		
66	C-415/93,	Bosman,	punkt	13	
67	C-415/93,	Bosman,	punkt	25-27		
68	C-415/93,	Bosman,	punkt	28-29	
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Övergångssumman för Bosman ställdes relativt högt och då inget lag anmälde sitt intresse tog 

Bosman själv kontakt med en fransk division två klubb.69 Ett säsongslångt avtal slöts 

sedermera mellan den franska klubben och Bosman. Bosmans belgiska klubb och hans 

framtida arbetsgivare hade kommit överens om en tillfällig övergångssumma för den 

kommande säsongen som kunde växa ytterligare beroende på om den franska klubben valde 

att göra övergången permanent. Båda avtalens giltighet var dock avhängiga på villkoret att 

transfercertifikatet från det belgiska fotbollsförbundet nådde den franska motsvarigheten 

innan det utsatta deadlinedatumet. Den belgiska klubben misstänkte dock att den franska 

klubben vid tidpunkten var insolvent och ansökte därför inte om ett transfercertifikat hos sitt 

fotbollsförbund vilket innebar att båda avtalen blev ogiltiga.70 Strax efter att deadlinen för 

transfercertifikaten hade passerat suspenderade den belgiska fotbollsklubben Bosman vilket 

förhindrade honom från att spela fotboll direkt under den nya säsongen trots att det fanns en 

klubb som var intresserade av hans tjänster. Bosman gick därför till domstol med krav på 

månatlig ersättning till dess han hittat en ny klubb och dels med krav på ett förbud mot en 

övergångssumma för denne. 

Generaladvokat Lenz’s yttrande gällande den konkurrensrättsliga aspekten kring 

Bosmandomen illustrerar redan vid det tidpunkten hur de konkurrensrättsliga reglerna torde 

tillämpas på idrottsliga mål. Främst så gällde generaladvokatens yttrande förhållandet mellan 

artikel 45, om fri rörlighet för arbetstagare, och artikel 101 om konkurrensbegränsande 

åtgärder. Lenz konstaterade att även om förhållandet mellan bestämmelsers 

tillämpningsområde reglerades i fördraget så saknades det dock saknades det dock en sådan 

mellan artikel 45 och artikel 101 vilket ledde Lenz till slutsatsen att båda artiklarna rimligen 

borde vara tillämpliga på samma situationer. Lenz gjorde därför en utförlig konkurrensrättslig 

prövning av omständigheterna i stegmässig ordning och kom sedermera fram till att artikel 

101 FEUF skulle tolkas så att den hindrade avtal mellan föreningar samt beslut av förbund 

som innehåller utlänningsklausuler och övergångsbestämmelser med krav på 

övergångssummor för en professionell fotbollsspelare vars avtal har löpt ut.71 Domstolen 

valde dock i sin bedömning att ignorera de konkurrensrättsliga artiklarna och motiverade detta 

genom att anföra ” Eftersom de två typer av regler som avses i de frågor som begäran om 

förhandsavgörande står i strid med artikel 48 (nuvarande artikel 45), finns det inte skäl att 

																																																													
69	C-415/93,	Bosman,	punkt	30	
70	C-415/93,	Bosman,	punkt	31-33	
71	C-415/93,	Generaladvokat	Lenz	förslag	till	avgörande,	punkt	254	ff.	
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uttala sig om tolkningen av artiklarna 85 och 86 i fördraget (nuvarande artiklarna 101 och 

102 FEUF)”.72 

Domstolen valde således att besvara frågorna med hjälp av artikel 45, rätten till fri rörlighet 

för arbetstagare och påpekade att övergångsbestämmelserna påverkade spelarnas tillträde till 

arbetsmarknaden i de övriga medlemsstaterna och därmed stred mot artikel 45 FEUF. EU-

domstolen anförde att förbundens syfte med dessa övergångsbestämmelser dvs. att nå en 

konkurrenskraftig och ekonomisk balans mellan europeiska fotbollsklubbar och stödja 

utvecklingen av unga spelare kunde uppnås på andra sätt som inte hindrade arbetstagares fria 

rörlighet.73 Domstolen ansåg även att de s.k. utlänningsklausulerna begränsande den fria 

rörligheten för arbetstagare. Domstolen ansåg inte heller de omtvistade reglerna var 

nödvändiga för den fortsatta utvecklingen av den europeiska fotbollsmarknaden.74  

Resultatet av Bosmandomen blev således att ersättning mellan klubbar från olika 

medlemsstater inte behövde betalas för spelare vars kontrakt har löpt ut och reglerna om hur 

många inhemska respektive utländska spelare som fick ingå i ett fotbollslag förbjöds. Till 

saken bör nämnas att målen med reglerna ansågs utgöra rättmätiga idrottsliga mål men 

åtgärderna vidtagna av de idrottsliga organisationerna ansågs alltför långtgående.  

	

 

2.2 Kort	om	UEFA	och	Financial	fair	play	reglerna		

2.2.1 UEFA och dess struktur 

Union of European Football Associations (UEFA) är en europeisk fotbollsfederation som 

grundades i Basel i Schweiz år 1954. Som ett av 6 kontinentala förbund under den 

internationella fotbollsorganisationen FIFA agerar UEFA som representant för de nationella 

fotbollsorganisationerna och har i dagsläget 55 medlemmar.75 UEFA beskriver organisationen 

som en idrottslig överorganisation som inte har någon regeringsmässig makt utan vars enda 

uppgift är att representera de nationella fotbollsförbunden och kan endast agera utifrån dessa 

förbunds önskemål.76  

																																																													
72	C-415/93,	Bosman,	punkt	138	
73	C-415/93,	Bosman,	punkt	110	med	hänvisning	till	Generaldvokat	Lenz	förslag	till	avgörande	punkt	226	
74	C-415/93,	Bosman,	punkt	112	
75	http://www.uefa.org/about-uefa/history/index.html.	
76	A.A.	
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Gällande relationen till EU och framförallt gällande uttrycket idrottens särart är UEFA 

mycket tydlig med sin ståndpunkt.  

Enligt UEFA:s hemsida så framgår det att “UEFA is a European Body and we remain totally 

commited to the European model of sport, a model characterised by promotion and 

relegation, the solidarity principle, as well as open competitions and opportunity for all. This 

is what sport – and especially football – is all about. We have to protect this model because 

sport is not simply a business like any other and we cannot allow it to be treated as such. We 

will continue to defend the specificity of sport and we are convinced that our argument will 

prevail for the good of football”77 

Uttalandet ligger på det stora hela i linje med vad kommissionen redan konstaterat i Vitbok 

om idrott och även genom syftet med artikel 165. Den stora skillnaden mellan uppfattningarna 

ligger dock i sättet idrottens särart beskrivs. UEFA poängterar att fotbollen inte kan eller ska 

behandlas som vilken annan marknad som helst och således bör regleringar gällande fotbollen 

stå utanför EU:s jurisdiktion. EU:s synsätt är å andra sidan att medan ett visst mått av 

självstyre medges i och med idrottens särart så innehar EU likväl jurisdiktion på områden som 

inte enbart reglerar strikt idrottsliga regler utan ekonomisk förankring. 

2.2.2 Financial	Fair	Play	Reglerna	

I september 2009 antog UEFA:s exekutiva kommité förslaget om införandet av det s.k 

Financial fair play konceptet för fotbollens välbefinnande. Objektet med regleringen var att 

uppmuntra europeiska fotbollsklubbar introducera en mer hållbar disciplin gällande 

klubbfinanserna. Ytterligare mål med regelverket var att minska det drastiskt ökande 

lönetrycket, att uppmuntra klubbarna att operera inom sina financiella tillgångar samt att 

försäkra att klubbarnas skulder betaldes i tid.78 Reglerna innebar införandet av ett åtagande 

som innebar att klubbarna, över en tidsperiod, skulle balansera sina finanser så att utgifterna 

inte översteg inkomsterna och på så sätt medverka till fotbollsklubbarna betalade alla sina 

transferutgifter och löneutgifter i tid för att kunna få delta i tävlingar arrangerade av UEFA. 

The UEFA Club Licensing and FFPR implementerades under en 3-års period och år 2013/14 

infördes den första kontrollen av de s.k. break-even kraven.79  

																																																													
77	http://www.uefa.org/about-uefa/eleven-values/index.html#val11.	2016-10-10	
78	http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html.	2016-10-10	
79	A.A.	
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2.2.3 De	ekonomiska	effekterna	av	Financial	Fair	Play	

I en detaljerad rapport som granskat över 700 aktiva fotbollsklubbar i Europa är de positiva 

ekonomiska effekterna av FFP svåra att bortse från. De nuvarande skulderna för dessa 700 

klubbar har sedan införandet av regelverket minskat med €900 miljoner och mängden 

obetalda skulder har minskat med 80%.80 Utöver detta så har mängden nationella 

fotbollsförbund som rapporterat nettovinster bland fotbollsklubbarna I den nationella ligan 

ökat från 15 till 25 bara det senaste året.81  

2.2.4 Break-even	kraven	

Break-even kraven innebär, som tidigare nämnts, att fotbollsklubbar som deltar i UEFA:s 

tävlingar måste balansera sina utgifter så att dessa inte överskrider klubbarnas intäkter. Den 

financiella bedömningen görs genom att betrakta klubbens finanser under en treårsperiod, en 

s.k. assessment period82. Det kontrollerande organet för detta är the independent Club 

Financial Control Body (CFCB) och de första sanktionerna mot klubbar som inte mötte 

break-even kraven meddelades 2014.83  

Fotbollsklubbarna får dock spendera mer än vad deras finanser tillåter förutsatt att denna 

summa inte överskrider €5 miljoner över en treårsperiod. Det finns också ett ytterligare 

undantag som tillåter fotbollsklubbarna att överskrida även denna summa förutsatt att 

“förlusten” täcks i sin helhet av antingen ägaren till klubben eller annan relaterad part. Taket 

för hur stor denna förlust får vara är dock maximalt €30 miljoner under en treårsperiod. Detta 

syftar till att förhindra en uppbyggnad av skulder som inte kan täckas av klubbens inkomster. 

Då FFP syftar till att uppmuntra investeringar i infrastrukturer såsom arenabyggen, 

träningsfasciliteter, ungdomsfotboll och damfotboll så undantas samtliga sådana investeringar 

från Break-even kraven. 84 Utöver detta så kan dock undantag medges. Sådana undantag ger 

förvisso ägaren till klubben möjlighet att på kort sikt fritt investera i klubben så länge en 

hållbar affärsplan kan presenteras inför CFCB. Affärsplanen ska innehålla en beskrivning hur 

klubben planerar att uppnå break-even kraven inom en treårsperiod. Möjligheten till undantag 

är det senaste tillskottet till FFPR och torde i teorin innebära en viss minskning i reglernas 

																																																													
80	http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/index.html.	2016-10-10	
81	http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-
play/news/newsid=2408992.html.	
82	http://www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html	Queston:	When	did	financial	fair	play	start?.	
2016-10-11	
83	A.A.	
84	http://www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html	Question:	Are	Clubs	no	longer	allowed	to	
have	losses?.	2016-10-11	
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konkurrensbegränsande effekt.85 

Inom break-even kraven räknas även eventuell tillströmning av kapital som ägaren till en 

fotbollsklubb gör genom att arrangera sponsoruppgörelser till klubben via ett företag som 

kontrolleras av ägaren. Sådan sponsring kontrolleras av CFCB för att försäkra att beloppet 

inte överstiger vad som med hänsyn till marknadsvärdet anses vara “fair value”. Om beloppet 

antingen är orimligt högt sett till marknadsvärdet så räknas beloppet in i Break-even 

beräkningen. Detsamma sker också om beloppet för sponsringen överskrider 30% av 

klubbens totala omsättning över en treårsperiod. 86 

I artikel 101.1 FEUF framgår det att beslut av företagssammanslutningar som kan påverka 

handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra begränsa eller 

snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden, särskilt sådana som innebär att 

b) produktion, marknader, teknisk utveckling, eller investeringar begränsas eller kontrolleras. 

I FFP:s fall är det främst investeringsaspekten som är av intresse då reglerna vid första 

anblicken ordagrant verkar begränsa hur mycket investeringar som tillåts göra i 

fotbollsklubbar. 

2.2.5	Lönetak,	lyxskatt	och	alternativa	åtgärder	

Enligt kommissionen beskrivs ett lönetak som ”varje åtgärd som begränsar hur mycket pengar 

idrottsklubbar kan spendera på lönekostnader”87 Lönetak kan delas upp i olika kategorier där 

den vanligaste varianten som förekommer är s.k ”absoluta lönetak”.88 Lönetak överlag 

förknippas generellt sett med de nordamerikanska proffsligorna NBA, NFL, NHL och MLB. 

Inom Europa förekommer lönetak främst inom rugbyn där både franska och engelska 

rugbyligorna har infört olika typer av lönetak.89 UEFA:s Financial Fair Play kategoriseras 

också som en form av lönetak men ett av en lite annorlunda utformning vilket gör att reglerna 

kategoriseras som ett ”relativt lönetak”. Inom båda dessa typer av lönetak skiljer man dock 

mellan sådana lönetak som reglerar klubbars totala lönekostnader ”laglönetak” från sådana 

som reglerar enskilda utövares lön ”individuella lönetak”. Laglönetak i synnerhet motiveras 

ofta genom att hänvisa till att de bidrar till att förbättra den ekonomiska stabiliteten i ligorna 
																																																													
85	https://www.theguardian.com/football/blog/2015/sep/02/financial-fair-play-manchester-city,	2016-12-30	
86	http://www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html	Question:	Are	owners	allowed	to	inject	
money	into	their	clubs	as	they	like	or	through	sponsorship?.	2016-10-11	
87	Kommissionens	arbetsdokument	”The	EU	and	sport:	Background	and	context”	som	medföljer	kommissionens	
vitbok	om	idrott,	SEC(2007)935,	11.7.2007.	
88	Johan	Lindholm,	En	jämnare	spelplan:	En	EU-rättslig	analys	av	idrottsliga	lönetak,	europarättslig	tidsskrift	nr	
4/2011,	s.	685-704.	
89	A.A	
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genom att begränsa klubbarnas lönekostnader, ett argument som uttryckligen används av 

UEFA angående FFP.90 Argumenten kring sådana typer av lönetak utgörs ofta av att 

klubbarna måste skyddas mot att ådra sig högre lönekostnader än vad deras ekonomi tillåter 

och att laglönetak leder till ett jämnare ligaspel. Fördelarna med ett jämnare ligaspel 

diskuteras mer ingående i ovanstående avsnitt men generellt sett är uppfattningen att jämnare 

ekonomiska förutsättningar leder till större publikintresse och därmed större inkomster. Det 

som sammantaget skiljer UEFA:s laglönetak FFP från dess amerikanska motsvarigheter är att 

de amerikanska lönetaken har en beloppsgräns som är densamma för samtliga deltagande 

klubbar medan UEFA tillämpar lönetaket baserat på klubbarnas individuella faktorer.91 

Ytterligare en skillnad mellan FFP och de amerikanska lönetaken är att FFP inte primärt avser 

att främja ett jämnare ligaspel utan snarare etablera ekonomiska miniminivåer som de 

deltagande klubbarna måste uppnå.92 Slutligen kan man skilja mellan undantagslösa lönetak 

s.k ”hårda lönetak” och lönetak som under vissa förutsättningar eller vissa situationer tillåter 

klubbarna att överskrida takbeloppet s.k ”mjuka lönetak”. Ett exempel på ett ”mjukt lönetak” 

förekommer bland annat inom NBA genom en s.k lyxskatt. Detta innebär att klubben i fråga 

tillåts överskrida takbeloppet förutsatt att klubben kompenserar de övriga klubbarna 

ekonomiskt.93 Precist ett sådant lönetak föreslog Daniel Strianis advokat J.L Dupont i det 

nyligen nerlagda målet Striani.94  

Notebart är att de finns många olika varianter av lönetak, både inom Europa och utanför. Vid 

en eventuell prövning av huruvida FFP reglerna är proportionella mot sitt syfte är det viktigt 

att ha i åtanke de olika alternativ som finns och huruvida dessa innebär en mer eller mindre 

ingående åtgärd på den fria konkurrensen inom europeisk klubbfotboll. 

3. De	relevanta	konkurrensrättsliga	regleringarna	i	artikel	101.1	FEUF		

3.1 Allmänt	om	Artikel	101.1	FEUF	

Artikel 101.1 FEUF syftar till att förbjuda konkurrensbegränsande avtal på den inre 

marknaden och är en av konkurrensrättens mest betydelsefulla bestämmelser inom EU-rätten. 

Bestämmelsens inledande lydelse är att ”Följande är oförenligt med den gemensamma 
																																																													
90	http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/.	2016-10-15	
91	Kommissionens	arbetsdokument	”The	EU	and	sport:	Background	and	context”	som	medföljer	kommissionens	
vitbok	om	idrott,	SEC(2007)935,	11.7.2007.	
92	Johan	Lindholm,	En	jämnare	spelplan:	En	EU-rättslig	analys	av	idrottsliga	lönetak,	europarättslig	tidsskrift	nr	
4/2011,	s.	685-704.	
93	http://bleacherreport.com/articles/2649812-nba-announces-2016-17-salary-cap-luxury-tax-and-salary-
floor#.		2016-11-22	
94	Case	C-299/15	Striani	&	Others.	
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marknaden och förbjudet: alla avtal mellan företag, beslut mellan företagssammanslutningar 

och samordnande förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har 

till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den 

gemensamma marknaden, särskilt sådana som innebär att 

a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs 

b) production, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller 

kontrolleras 

c) marknader eller inköpskällor delas upp 

d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartners, 

varigenom dessa får en konkurrensnackdel, 

e) det stalls som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare 

förpliktelser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband 

med föremålet för avtalet” 

De tre första typerna är det som utgör den s.k hårda kärnan i förbudet. Av artikeln kan utläsas 

de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att artikeln ska kunna tillämpas på en 

förmodad konkurrensbegränsande situation. För det första fordras det att det de facto rör sig 

om ett avtal mellan företag alternativt ett beslut mellan företagssammanslutning eller ett 

samordnat förfarande. Fordran för existensen av ett faktiskt avtal för tillämpning av artikel 

101.1 FEUF kallas för avtalskriteriet. För det andra ska avtalet påverka handeln mellan 

medlemsstaterna, detta kallas för samhandelskriteriet. För det tredje ska avtalet ha till ”syfte 

eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma 

marknaden”. Detta kallas för konkurrensbegränsningsrekvisitet. Slutligen så måste det kunna 

visas att handeln mellan medlemsstaterna har påverkats på ett märkbart sätt enligt det s.k 

märbarhetsrekvisitet. Utöver detta fordras det, uppenbart kan tyckas, att det 

konkurrensbegränsdande avtalet vidtagits av ett eller flera företag enligt vad som kallas 

företagsbegreppet.  

3.2 Grundläggande	Förutsättningar	för	tillämpning	av	artikel	101.1	

3.2.1 Företagsbegreppet	enligt	konkurrensrätten	

En av de mest betydelsefulla aspekterna gällande artikel 101 FEUF och dess tillämpning på 

det idrottsliga området är det s.k företagsbegreppet. Det krävs enligt artikel 101.1 FEUF att en 
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konkurrensbegränsning vidtagits av ett eller flera företag.95Med företag avses inom 

konkurrensrätten “ en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller 

kommersiellt natur”.96 Företagsbegreppet är vidsträckt inom konkurrensrätten och omfattar 

varje enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av dess rättsliga form eller sättet 

genom vilken enheten finansieras. Detta fastslog EU-domstolen i målet C-41/90, Höfner mot 

Macotron där en offentlig arbetsförmedling bedömdes utgöra ett företag.97 Begreppet företag 

har generellt sett samma innebörd det motsvarande begreppet inom marknadsrätten, nämligen 

näringsidkare.98 Även fysiska personer som driver näringsverksamhet, exempelvis idrottare, 

omfattas och det förekommer inget krav att verksamheten måste drivas i vinstsyfte och det 

fordras heller inte något vinstintresse för företagsbegreppet ska kunna göras gällande.99  

Kommissionen skrev i sitt beslut från 27/10 1992 att FIFA skulle betraktas som ett företag 

alternativt en företagssammanslutning. Företagsdefinitionen omfattade enligt kommissionen 

“varje enhet som sysslar med aktiviteter av ekonomisk karaktär, oavsett enhetens juridiska 

form utgör ett företag i enlighet med artikel 85”(nuvarande artikel 101 FEUF).100 Med en 

aktivitet av ekonomisk karaktär avses varje aktivitet som i någon mån innebär handel med 

varor och tjänster och som därigenom påverkar omsättningen.101 Vinstintresse konstaterades 

även här inte utgöra något krav. Efter att ha definierat företagsbegreppet genomförde 

kommissionen en undersökning för att konstatera vad FIFA:s verksamhet faktiskt utgjordes 

av. Utöver konstaterandet att federationen naturligtvis sysslade med idrottslig verksamhet 

fann kommissionen också att FIFA även ombesörjde slutande av avtal gällande reklam och 

sändningsrättigheter för TV. Detta ansågs av kommissionen utgöra exempel på verksamhet av 

ekonomisk karaktär.  

Hur nära den ekonomiska verksamheten är förknippad med den idrottsliga verksamheten 

saknar betydelse vid bedömningen av vad som avses ekonomisk verksamhet i 

konkurrensrättslig mening. EU-domstolen har i praxis fastslagit att även aktiviteter som är av 

huvudsakligen idrottslig karaktär faller inom tillämpningsområdet för artikel 101.1 FEUF.102 

																																																													
95	Svensk	och	europeisk	marknadsrätt	1,	konkurrensrätten	och	marknadsekonomins	rättsliga	grundvalar,	Ulf	
Bernitz,	4:e	upplagan,	Norstedts	juridik,	2015.	
96	Konkurrensrätt-En	handbok,	Karlsson,	J	&	Östman,	M,	5:e	upplagan,	2014,	s.	69	ff.	
97	C-41/90,	Höfner	v	Macotron.		
98	Karlsson-	östman,	Konkurrensrätt-	En	handbok,	5	uppl,	s.69	ff.	
99	Lindholm,	Idrottsjuridik,	2014,	s.	221.	
100	Commission	Decision	92.10.27:	(Målen	IV/33.384	and	IV/33.378-	Distribution	of	package	tours	during	the	
1990	world	cup)	OJ		L	326,	12.11.1992	s	31-42.	
101	A.A.	
102	C-519/04	Meca-Medina,	punkt	32-33.	
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E contrario kan då konstateras att endast idrottsliga regler som helt saknar ekonomiska 

effekter kan som regel anses vara förenliga med unionsrätten utan att behöva genomgå en 

rättslig prövning.  

Angående bedömningen av ekonomisk verksamhet har även EU-domstolens konstaterat att 

ekonomisk verksamhet föreligger när en aktör på annat sätt exploaterar idrottslig verksamhet 

ekonomiskt, till exempel genom deltagaravgifter, biljettintäkter eller sändningsrättigheter eller 

i övrigt erhåller någon form av ersättning från någon annan aktör som mer direkt exploaterar 

den idrottsliga verksamheten ekonomiskt.103 I fallet Piau fastställde tribunalen att en idrottslig 

aktör omfattas av konkurrensreglerna om den genom sin ställning reglerar en ekonomisk 

verksamhet som bedrivs av andra, detta specifika fall rörde spelaragentverksamhet.  

EU-domstolen har även konstaterat även att en offentlig arbetsförmedling bör anse som ett 

företag. I fallet Höfner mot Macrotron konstaterade domstolen att “ begreppet företag inom 

ramen för konkurrensrätten omfattar varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett 

enhetens rättsliga form och sättet för dess finansiering, samt att arbetsförmedling är en 

ekonomisk verksamhet”.104 I målet saknade det enligt domstolen betydelse att 

arbetsförmedlingen i fråga var en offentlig instution för sysselsättning då denna fortfarande 

bedömdes utföra ekonomisk verksamhet och bedömdes därigenom bedriva ekonomisk 

verksamhet.  

I MD 2012:16 ansåg Marknadsdomstolen att regler antagna av Svenska 

Bilsportsförbundet(SBF) som hindrade licensinnehavare att ställa upp som förare eller 

funktionärer i tävlingar som inte sanktionerades av SBF utgöra beslut av 

företagssammanslutning som begränsade konkurrensen för anordnande av bilsportstävlingar 

på ett märkbart sätt. Reglerna kunde, enligt Marknadsdomstolen, inte rättfärdigas med 

hänvisning till principen om idrottens särart och heller inte med motiveringen att SBF:s 

verksamhet utfördes ideellt. Marknadsdomstolen konstaterade att “förhållandet att en viss 

verksamhet har samband med sport utgör i sig inte ett hinder att tillämpa konkurrensrättsliga 

regler på verksamheten”. Marknadsdomstolen konstaterade också att det faktum att vissa 

aktörer på en marknad inte har ett vinstsyfte med sin verksamhet inte utgjorde ett hinder mot 

																																																													
103	T-193/02,	Piau,	Punkt	71.	
104	C-41/90,	Höfner	mot	Macrotron,	punkt	21.	
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tillämpningen av konkurrensreglerna.105  

Företagsbegreppet är således ett betydligt bredare begrepp inom konkurrensrätten än inom 

övriga rättsområden. Den vidsträckta tolkningen av begreppet görs möjlig genom att det i 

stort sett endast krävs påvisande av förekomsten av en ekonomisk verksamhet för att 

begreppet ska anses uppfyllt. Tidigare rättspraxis indikerar att idrottslig verksamhet tenderar 

att falla inom företagsbegreppet oavsett om verksamheten bedrivs ideellt och utan vinstsyfte 

vilket klargjordes i motorsportsmålet. I sin utredning av FIFA:s sammansättning och 

verksamhet konstaterades även denna organisation utgöra en sammanslutning av företag då 

verksamheten då FIFA inte endast behandlar rent idrottsliga regler utan även ytterligare 

ekonomiska aspekter kring idrotten i fråga. Väger man även in det faktum att idrotten i 

allmänhet och fotbollen i synnerhet årligen omsätter miljardbelopp bara inom Europa torde 

slutsatsen bli att det numera är ett sällsynt undantag att en idrottslig organisation som reglerar 

professionell idrott inte skulle omfattas av det konkurrensrättsliga företagsbegreppet. 

3.2.2 Definition	och	avgränsning	av	den	relevanta	marknaden	
Vid bedömningen av huruvida en aktör kränker konkurrensreglerna måste man först avgränsa 

och konstatera hur den aktuella situationen ser ut på den relevanta marknaden. Bedömningen 

är tvådelad och består av en avgräsning av relevanta varor och tjänster (produktmarknaden) 

samt en geografisk avgränsning för produkterna och tjänsterna (geografiska marknaden).106 

Vad det gäller produktmarknaden har tonvikten av EU-domstolens bedömningar legat på 

produkters funktionella utbytbarhet. Detta innebär att bedömningen om huruvida produkter 

konkurrerar med varandra avgörs huruvida produkterna i en tillräcklig mån tillfredsställa 

liknande behov hos konsumenterna.107 I bedömningen om produkters utbytbarhet så måste 

dock även andra faktorer som t.ex. utbudets och efterfrågans struktur samt den relevanta 

marknadens konkurrensstruktur beaktas. EU-domstolen formulerade sig relativt klargörande i 

det s.k Michelinmålet  

“Det räcker därför inte att endast undersöka de ifrågavarande produkternas objektiva 

egenskaper, utan man måste även beakta konkurrensvillkoren samt efterfråge- och 

																																																													
105	MD	2012:16,	Svenska	Bilsportsförbundet	mot	Konkurrensverket,	punkt	117.	
106	Mål	27/76,	United	Brands,	punkt	10.	
107	Lindhol,	Idrottsjuridik,	s.	223.	
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utbudsmönstret på marknaden”108 

I ”Motoe”- målet bekfräftade domstolen vad som tidigare fastslagits i ”Michelin”- målet och 

tillade att på idrottsliga förhållanden att marknadsdefinitionen på både produkt- och 

geografisk marknad ska göras utifrån en ekonomisk bedömning. Gällande bdömningen av 

produktmarknade konstaterade EU-domstolen att: 

”Det framgår av beslutet om hänskjutande att den verksamhet som ELPA bedriver dels består 

av annordnandet av motorcykeltävlingar, dels av det kommersiella utnyttjandet av dessa 

tävlingar genom ingåendet av sponsrings-, reklam-, och försäkringsavtal. Dessa 

verksamheter är inte utbytbara, utan det råder snarare en funktionell komplementaritet 

mellan dem”109 

Den geografiska marknaden definierade domstolen i ”Motoe”- målet som ” Den geografiska 

marknaden kan definieras som det område där konkurrensvillkoren för samtliga ekonomiska 

aktörer är lika i fråga om just de berörda produkterna eller tjänsterna. Det är inte nödvändigt 

att de objektiva villkoren för konkurrens mellan aktörerna är fullständigt enhetliga. Det 

räcker att de är lika eller tillräckligt enhetliga”110 

Marknadsdefinitionen kan således mot bakgrund av de av domstolen uppställda kriterierna i 

vissa fall bli mycket snäv vilket konstaterades i ”Genova”- målet där domstolen kostaterade 

att den relevanta marknaden var den som ”avser organiserande av hamnarbete avseende 

ordinär frakt i Genuas hamn för tredje mans räkning och utförandet av sådant arbete”111 

Vad det gäller den relevanta marknaden inom idrott så har inte EU-domstolen mer precist 

berört hur marknaden ska definieras. Enligt vissa källor inom doktrinen framförs dock teorin 

att kommersiellt omfattande idrott i själva verket består av tre marknader som nära interagerar 

med varandra. Exploateringsmarknaden är där föreningar och idrottsliga förbund exploaterar 

den idrottsliga verksamheten (eller “idrottsprodukten”) genom att sälja media- och 

sponsorrättigheter.112 Exploateringsmarknaden ligger nära förankrat med tävlingsmarknaden 

där föreningar producerar “idrottsprodukter” genom deltagandet i olika idrottsliga tävlingar 

och matcher mot varandra. Sambandet mellan dessa marknader beskrivs även av Parrish som 

																																																													
108	Mål	322/81,	Michelin,	punkt	37.	
109	C-	49/07,	Motoe,	punkt	33.	
110	C-	49/07,	Motoe,	punkt	34.	
111	C-	179/90,	Genova.	
112	Lindholm,	idrottsjuridik,	s.	224.	
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en funktionell komplementaritet113 I stort innebär att det föreligger ett nära samband mellan 

marknaderna och att marknaderna kompletterar varandra.   

Utan en idrottsprodukt på tävlingsmarknaden blir det således omöjligt för 

exploateringsmarknaden att utnyttja sagda produkt. Det krävs med andra ord tävlingar och 

matcher för att man ska kunna sälja mediarättigheter men dessa mediarättigheter innebär en 

ökad global spridning av “idrottsprodukterna”, vilket i sin tur gynnar tävlingsmarknaden 

genom ökade intäkter till de konkurrerande föreningarna tack vare den globala spridningen av 

tävlingarna och matcherna.  

Slutligen finns även någonting som kallas för utövarmarknaden. Inom denna marknad köper 

och säljer föreningarna de “råvaror” som krävs för att kunna leverera idrottsprodukten. I detta 

sammanhang anses råvarorna, förvisso en aning smaklöst, utgöra utövarna av idrotten d.v.s 

spelare. 	

3.2.3 Samhandelskriteriet	inom	konkurrensrätten	

För att EU:konkurrensregler ska bli tillämpliga krävs det enligt per definition enligt artikel 

101.1 FEUF att handeln mellan medlemsstater påverkas (samhandelskriteriet). Enligt de båda 

grundläggande konkurrensförbuden (artikel 101 och 102 FEUF) räcker det med att förfarandet 

kan påverka handeln. Syftet med samhandelskriteriet är att cementera EU-rättens avgränsning 

mot nationell rätt, vilket konstaterades av EU-domstolen i ”Consten&Grundig”-målet: 

”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. Särskilt viktigt i detta sammanhang är om avtalet direkt eller indirekt, 

faktiskt eller potentiellt, kan utgöra ett hot mot den fria handeln mellan medlemsstaterna på 

ett sätt som kan skada förverkligandet av målen med den gemensamma marknaden mellan 

staterna”114  

Samhandelskriteriet har även fortsatt tolkats extensivt i EU-domstolens praxis. Med begreppet 

handel förstås förutom varor även tjänster och alla andra former av kommersiell aktivitet.115 

Generellt sätt krävs det inte mycket för samhandelskriteriet ska anses uppfyllt men däremot 

undantas dock fall där påverkan på samhandeln bara är obetydlig. Kommissionen har mot 
																																																													
113	Parrish	(2003),	s.	119;	Stix-Hackl	&Egger	(2002),	s.	85-89.	”Det	faktum	att	den	vara	som	det	konkurreras	om	
är	människor	är	inget	ovanligt	inom	servicesektorn	och	torde	inte	utgöra	hinder	för	en	tillämpning	av	artikel	
101	FEUF”.	Även	C-	49/07	Motoe,	punkt	33.		
114	Förenade	målen	56	och	58-64,	Consten&Grundig	mot	Kommissionen.	
115	Bernitz,	s.	65.	
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bakgrund av tidigare rättspraxis publicerat ett tillkännagivande i form av ”Riktlinjer om 

begreppet påverkan på handeln”. I detta tillkännagivande tillämpar kommissionen en 

presumption att samhandeln inte påverkas om parternas sammanlagda marknadsandel inte 

överskrider 5 % på den relevanta marknaden och att företagens sammanlagda årliga 

omsättning ej överskrider 40 miljoner euro.116 

Även inom idrottsrättsliga mål som ”Motoe”-målet, som förvisso gällde missbruk av 

dominerande ställning enligt 102 FEUF, upprätthöll EU-domstolen den tidigare extensiva 

tolkningen av samhandelskriteriet. Domstolen konstaterade att bedömningen av huruvida 

påverkan på handeln mellan medlemsstater är märkbar måste ske genom en sammantagen 

helhetsbedömning av alla omständigheter. I en sådan bedömning sker genom beaktande av det 

dominerande företagets beteende. Slutligen konstaterade EU-domstolen att ”Det förhållandet 

att ett dominerande företags beteende endast avser saluförandet av produkter i en enda 

medlemsstat är inte tillräckligt för att utesluta att det inte föreligger någon påverkan på 

handeln mellan medlemsstaterna”. Domstolen motiverade detta genom att konstatera att 

sådant beteende, trots att saluförandet endast sker i en medlemsstat, kan leda till avskärmning 

av nationella marknader. Detta förhindrar i sin tur den ekonomiska integration som 

eftersträvas i fördraget.117 

3.2.4 Konkurrensbegränsningskriteriet	i	artikel	101.1	FEUF-	Märkbar	påverkan	och	

bagatellavtal	

För att ett avtal ska vara förbjudet krävs det enligt artikel 101 FEUF att avtalet har ett 

konkurrensbegränsande syfte eller att avtalet medför en konkurrensbegränsande effekt. Denna 

bedömning är inte kumulativ så om ett konkurrensbegränsande syfte anses föreligga behöver 

någon effekt inte påvisas. Det räcker således med att avtalet har en potentiell påverkan på 

konkurrensen. Bedömningen genomförs genom ett hypotetiskt test, det s.k konkurrenstestet, 

som kan vara mer eller mindre omfattande beroende på situationen. Vid utförandet av detta 

hypotetiska test används en marknad där effektiv konkurrens råder som måttstock.118 Denna 

extensiva tolkning av ett avtals potentiellt konkurrensbegränsande syfte respektive resultat 

fastslogs av domstolen redan 1966 i ”Consten&Grundig”-målen där EU-domstolen 

																																																													
116	Tillkännagivande	av	kommissionen	om	utförliga	riktlinjer	om	begreppet	påverkan	på	handeln,	EGT	
2004/C101,	27.4.2004	s.	81.	Bland	rättspraxis	som	har	legat	till	grund	för	tillkännagivandet	kan	nämnas	C-
475/99,	Ambulanz	Glöckner	där	domstolen	konstaterade	att	tyska	ambulanstransporter	var	i	mindre	mån	
gränsöverskridande	men	inte	tillräckligt	för	att	påverka	samhandeln.	
117	C-49/07,	Motoe,	punkt	41-43.	
118	http://www.minilex.se/a/bagatellavtal,	2016-11-13	
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konstaterade att ” Vid tillämpning av artikel 85.1 (nuvarande artikel 101.1) behöver de 

faktiska verkningarna av ett avtal inte beaktas när avtalets syfte är att begränsa, hindra eller 

snedvrida konkurrensen”.119 

År 2011 gjorde även domstolen klart att konkurrensbegränsningskriteriet även var tillämpligt 

på situationer inom idrottssektorn. I ”FAPL&Murphy”-målet ansåg EU-domstolen att ett avtal 

gällande TV-sändningar av fotboll innebar en avskärmning av den nationella marknaden 

genom syfte. Enligt EU-domstolen skulle avtalets konkurrensbegränsande syfte bedömas 

objektivt sett till dess lydelse, mål och dess ekonomiska och rättsliga sammanhang.120 Först i 

andra hand ska avtalets verkningar prövas förutsatt att ”en analys av avtalets innehåll inte 

påvisar en tillräckligt stor skadlighet för konkurrensen”.121 

En ytterligare förutsättning för att artikel 101 FEUF ska kunna tillämpas så krävs det,utöver 

avtalskriteriet och samhandelskriteriet, att samhandeln mellan medlemsstaterna påverkas på 

ett märkbart sätt. Avtal som inte har någon märkbar påverkan på handeln mellan 

medlemsstaterna kallas för bagatellavtal. Meningen med sådana bagatellavtal är att små och 

medelstora företag har vissa möjligheter att samarbeta utan att samarbetet för den sakens skull 

omfattas av förbudet I artikel 101 FEUF. Kommissionen har utfärdat ett meddelande rörande 

bagatellavtal där kommissionen redovisar sin tolkning av begreppet. Enligt meddelandet så 

tillåts för horisontella avtal en gemensam marknadsandel på 5%. För vertikala avtal är den 

procentuella gränsen 10%. Vidare så får företagens gemensamma årsomsättning inte 

överskrida 40 miljoner Euro.122  

3.2.5 Avtalskriteret i 101.1 FEUF- Förbjudna avtal, beslut och samordnade förfaranden 

Artikel 101.1 FEUF inleds med orden ”Följande är oförenligt med den inre marknaden och 

förbjudet: alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnande 

förfaranden”. Orden ger uttryck för det s.k avtalskriteriet inom konkurrensrätten. Utöver det 

tidigare behandlade företagsbegreppet som behandlas ovan fordras det således också att det 

föreligger en samständig viljeförklaring mellan två parter för att artikel 101.1 FEUF ska 

kunna tillämpas. Avtalskriteriet har i EU-domstolens praxis tolkats extensivt vilket tydligt 

klargjordes i ”Hercules Chemicals”-målet där EU-domstolen konstaterade att ”Det framgår 

																																																													
119	Förenade	målen	56	och	58/64,	Consten	och	Grundig.	
120	Förenade	målen	C-403/08	och	C-429/08,	FA	Premier	League	och	Murphy.	
121	A.A.	
122	Tillkännagivande	av	kommissionen	om	utförliga	riktlinjer	om	begreppet	påverkan	på	handeln,	EGT	
2004/C101,	27.4.2004	s.	81.	
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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 ska anses föreligga”123 

För beslut av företagssammanslutningar, vilket enligt praxis kan utgöras av 

branchorganisationer eller idrottsförbund,124 krävs det inte att beslutet måste vara bindande för 

medlemmarna. Bedömningen avser själva beslutet och inte huruvida det faktiskt efterlevs av 

företagssammanslutningens medlemmar.125 Detta fastslogs även av EU-domstolen i ”Piau”-

målet där FIFA:s tvingande regler likställdes med ett beslut av företagssammanslutning. 

Domstolen konstaterade att eftersom FIFA:s regler var tvingande för sina medlemmar126 och 

de medlemmarna utgjordes av nationella sammanslutningar, vilka betraktades som företag 

med hänsyn till de ekonomiska verksamheter som dessa bedriver. Målet som gällde 

licensiering av spelaragenter ansågs av domstolen som ”ett uttryck för FIFA:s vilja att 

samordna sina medlemmars agerande gentemot spelaragenterna”127 och var följdaktigen ett 

beslut av en företagssammanslutning då domstolen ansåg att FIFA uppträdde som ”en 

sammanslutning för de företag som klubbarna utgör”128 

Avtalskriteriet är således extensivt tolkat i rättspraxis och i likhet med ”vanliga” 

konkurrensrättsliga mål konstateras idrottsklubbar eller organisationer likt FIFA utgöra 

företag respektive företagssammanslutningar då de bedriver ekonomisk verksamhet. Det är 

sålunda irrelevant för bedömningen av avtalskriteriet huruvida klubbar frivilligt underkastat 

sig exempelvis FIFA:s regelverk då medlemskap i en sådan organisation ger uttryck för en 

partsvilja eller till viss del samförstånd. Således torde merparten av regelverken som utfärdas 

av idrottsliga organisationer som reglerar professionell idrott omfattas av avtalskriteriet 

såtillvida att de någon mån reglerar de ekonomiska aspekterna inom idrotten i fråga.  

4. Undantagsbestämmelser	i	artikel	101.3	FEUF	

4.1 Bakgrund	till	undantagsbestämmelser	om	positiva	effekter	

Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal, beslut av företagssammanslutningar och 

samordnande förfaranden i artikel 101.1 FEUF är dock inte på något sätt absolut. I syfte att 

uppnå en lämplig avgränsning av förbudets räckvidd undantas enligt artikel 101.3 FEUF 
																																																													
123	T-7/89,	Hercules	Chemicals	mot	Kommissionen,	punkt	256.	
124	Commission	Decision	92.10.27:	(Målen	IV/33.384	and	IV/33.378-	Distribution	of	package	tours	during	the	
1990	world	cup)	OJ		L	326,	12.11.1992	s	31-42.	Även	Bernitz,	Svensk	och	europeisk	marknadsrätt	1,	s.78.	
125	Anneli	Carlsson	&	Björn	Lindquist,	artiklar	i	idrottsjuridik,	handelsrättslig	skriftserie	nr	14.	
126	T-193/02,	Piau,	punkt	3.	
127	T-193/02,	Piau,	punkt	75.	
128	T-193/02,	Piau,	punkt	112.	
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sådana konkurrensbegränsningar som enligt bestämda och givna kriterier har huvudsakligen 

positiva effekter för marknaden och som främjar effektivitet utan att för den sakens skull vara 

oönidgt ingripande i de konkurrensmässiga klimatet på marknaden. Kommissionen har 

utfärdat ett tillkännagivande för med detaljerade riktilinjer för tillämpningen av artikel 101.3 

FEUF och tillkännagivandet baserar sig kring EU-domstolarnas rättspraxis.129 Möjligheterna 

till undantag gäller förvisso samtliga avtal och förfaranden som är hänförliga till artikel 101.1 

FEUF men i praktiken är möjligheterna till undantag för avtal och förfaranden som gäller den 

”hårda kärnan” relativt begränsande.130 Enligt artikel 101.3 FEUF:s lydelse så framgår det att 

4 kumulativa kriterier ska vara uppfyllda för att undantagen ska kunna tillämpas. Kriterierna 

består i två ”positiva” kriterier och två ”negativa” kriterier. Det faktum att kriterierna är 

kumulativa leder till en relativt snäva begränsningar för tillämpningen av artikel 101.3 FEUF. 

Nedan kommer dessa kriterier att beskrivas och behandlas mer ingående för att förstå 

huruvida dessa kriterier är tillämpliga på break-even kraven inom FFP och ifall break-even 

kraven i sådana fall skulle kunna undantas från tillämpningen av artikel 101.1 FEUF. 

4.2 Kriterierna för undantag  

4.2.1 Effektivitetskriteriet	

Det första bedömningskriteriet som återfinns i artikel 101.3 FEUF är det så kallade 

effektivitetskriteriet. Kriteriet är det första av de två positiva kriterierna och framgår i artikeln 

genom att avtalet ”bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att 

främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande”131. Kriteriet innebär att samhället i stort 

drar nytta av det förmodade konkurrensbegränsande samarbetet eller avtalet. Kriteriet kan 

sägas innebära en bedömning där de ekonomiska fördelarna vägs gentemot de 

konkurrensrättsliga nackdelarna och för att undantag ska kunna göras måste de förstnämnda 

fördelarna anses överskrida de sistnämnda nackdelarna.  

4.2.2 Konsumentkriteriet	

Det andra bedömningskriteriet som förekommer i artikel 101.3 FEUF är konumentkriteriet. 

Även detta kriterium beskriver de positiva effekterna som idealt ska uppnås genom det 

konkurrensbegränsande avtalet. Enligt artikel 101.3 FEUF så framgår det att avtalet förutom 

effektivitetskriteriet ”tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom 

																																																													
129	Tillkännagivande	med	riktlinjer	för	tillämpningen	av	art.	81.3,	2004/C	101/08,	EUT	C	101/97,	27.4.2004.	
130	Bernitz,	s.116.	
131	Artikel	101.3	Fördraget	om	Europeiska	Unionens	funktionssätt.	
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uppnås”132 Ordet ”konsument” används här i dess konkurrensrättsligt mer vidsträckta 

bemärkelse och innefattar, utöver enskilda konsumenter, alla typer av förbrukare. Detta gäller 

alltifrån företag som köper in råvaror till detaljister som köper in varor för 

vidareförsäljning.133 Enligt kommissionens riktlinjer så krävs det att en skälig andel av nyttan 

som uppkommer genom konkurrensbegränsningen tillkommer konsumenterna för att kriteriet 

ska anses uppfyllt.134 

4.2.3 Nödvändighetskriteriet	

Det tredje kriteriet för undantag är det mest beydelsefulla för tillämpningen av artikel 101 

FEUF inom det idrottsliga området och det enda av kriterierna som prövats EU-domstolen i 

idrottsliga mål. Nödvändighetskriteriet är det första av de negativa kriterierna och som 

framgår av namnet baseras tolkningen på åtgärdernas nödvändighet för att uppnå målen. Mer 

precist så framgår det i artikel 101.3 FEUF att de berörda företagen ”inte får åläggas längre 

gående begränsningar än vad som är nödvändiga för att uppnå rationaliseringsmålen”. I 

stort innebär detta att undantagen inte gäller om de positiva effekterna kan uppnås genom 

mindre ingående konkurrensbegränsande åtgärder än vad företagen för närvarande tillämpar. 

Det får med andra ord inte föreligga ytterligare konkurrensbegränsande inslag än vad som 

verkligen behövs för att uppnå de positiva fördelarna och de konkurrensbegränsande 

åtgärderna ska även vara proportionella jämfört med de positiva effekterna.  

4.2.4 Kravet	på	bibehållen	konkurrens	

Sista kriteriet för tillämpningen av undantagsbestämmelsen i artikel 101.3 FEUF är kravet på 

bibehållen konkurrens. Ordagrant enligt artikel 101.3 FEUF gäller det att de 

konkurrensbegränsande åtgärderna inte ”ger de berörda företagen möjlighet att sätta 

konkurrensen ur spel för en väsentlig del av produkterna i fråga”135 Detta kriterium tillämpas 

under presumptionen att de måste finnas kvar tilläcklig konkurrens på marknaden från andra 

företag för att undantag ska kunna medges. Generellt så innebär detta e contrario att det i 

princip är omöjligt för företag som innehar en dominerande position på marknaden att 

tillämpa undantag överhuvudtaget.  

																																																													
132	A.A	
133	Tillkännagivande	med	riktlinjer	för	tillämpningen	av	art.	81.3,	2004/C	101/08,	EUT	C	101/97,	27.4.2004.	
Punkt	84.		
134	Riktlinjerna,	punkt	85.	
135	Artikel	101.3	Fördraget	om	Europeiska	Unionens	funktionssätt.	
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4.3 Utveckling	av	nödvändighetskriteriet-	Proportionalitet	och	legitima	syften	

4.3.1 Undantag	genom	legitima	syften	inom	konkurrensrätten	och	idrottsområdet	

I ”Piau”-målet godtog tribunalen FIFA:s, i princip konkurrensbegränsande, obligatoriska 

licenssystem för spelaragenter eftersom regleln uppfyllde samtliga undantag i artikel 101.3 

FEUF. Spelaragentverksamheten ansågs av tribunalen utgöra en ekonomisk verksamhet och 

därför gjordes ingen invändning göras med hänvisning till idrottens särart. Reglerna i målet 

ansågs vara motiverade av ett legitimt syfte och tilläts därför även av EU-domstolen i sista 

instans.  

Som redan konstaterats så har EU-domstolen konstaterat i sin bedömning ibland annat ”Meca-

Medina”-målet att inga regler per automatik faller utanför EU-rättens tillämpningsområde 

endast på grund av dess idrottsliga karaktär varvid om reglerna faller under EU-rättslig 

juridiktion bör således prövas enligt EU:s konkurrensrättsliga regler och 

proportionalitetsprincipen. Detsamma konstaterade domstolen även i ”Bosman”-målet och 

tillämpade dessa principer för att undersöka om ”de konkurrensbegränsningar som 

bestämmelserna ger upphov till är en nödvändig följd av dessa syften och huruvida de är 

proportionella i förhållande till dessa”.136Generaladvokat Lenz konstaterade i sitt förslag till 

avgörande i ”Bosman”-målet att ”konkurrensbegränsningar endast faller utanför artikel 85.1 

(nuvarande artikel 101) om de är oumbärliga för att uppnå de eftersträvade legitima 

målen”.137 

I ”Meca-Medina”-målet ansågs antidopingreglerna vara motiverade i sitt idrottssammanhang 

legitima syfte och ansågs därför av domstolen vara tillåtna. EU-domstolen konstaterade i sina 

domskäl att ”Vad avser det övergripande sammanhang i vilket de omtvistade reglerna 

antagits, har kommissionen med rätta ansett att det huvudsakliga syftet med dessa regler är 

att bekämpa dopning för att säkerställa att idrottstävlingar genomförs på ett rättvist sätt”.138 

Inom begreppet rättvisa sätt ansågs ingå möjligheterna att ”garantera lika möjligheter för 

idrottsutövarna, idrottsutövarnas hälsa, tävlingarnas integritet och objektivitet samt idrottens 

etiska värden”.139Gränsvärdet som sattes av de idrottsliga organisationerna ansågs således 

utgöra ett sådant legitimt syfte som inte ansågs gå utöver vad som är nödvändigt för att 

säkerställa de ovan nämnda målen. Även själva förbudet mot den av idrottarna intagna 

																																																													
136	C-415/93,	Bosman,	punkt		104.	
137	C-	415/93,	Generaladvokat	Lenz	förslag	till	avgörande,	EU:C	1995:293.	
138	C-	519/04,	Meca-medina,	punkt	43.	
139	A.A.	
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substansen nandrolon ansågs nödvändigt och kunde motiveras med hänsyn till 

dopningsreglernas syfte.  

Vad som utgör legitima syften och på vilket sätt dessa rimligen bör uppnås är någonting som 

EU-domstolen bevisligen har börjat utreda mer grundligt i sin praxis. Exempelvis är 

antidopningsreglers legitima syften försvarbara för att idrotten ska kunna utövas på önskvärt 

sätt medan regler som begränsar den fria rörligheten av arbetstagare likt de regler som 

omtvistades i Bosman, även om syftena med reglerna i sig är legitima och försvarbara, kan 

förbjudas av EU-domstolen då liknande resultat kan uppnås på andra sätt. Olika EU-

instutioner har i diverse förordningar och vitböcker gjort försök att belysa de värden och 

legitima syften som torde kunna utgöra legitima undantag med hänsyn till idrottens specifika 

karaktär. I rådet och parlamentets förordning från 2013 betonades dessa idrottsliga värden och 

även de mervärden som idrottslig verksamhet innebär ” Det är viktigt att beakta det mervärde 

och det bidrag som idrotten, samt inhemska idrottsformer, tillför unionens kulturarv och 

historiska arv”.140 Särskild uppmärksamhet riktar rådet och parlamentet mot idrottens 

gräsrotsnivå och frivilligarbetet då dessa bevisligen fyller en viktig funktion ” för att främja 

social inkludering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet”.141  

Kommissionen stödjer tydligt rådets och parlamentets åsikt om att idrotten bidrar till viktiga 

social värden till samhället. I sin vitbok från 2007 konstaterar kommissionen att ”de värden 

som förmedlas genom idrott bidrar till att utveckla kunskap, motivation, färdigheter, och vilja 

att göra personliga ansträngningar” samt att ”deltagande i ett lag, principer som fair-play, 

medvetenhet om att man måste följa spelreglerna, respekt för andra, solidaritet och disciplin 

samt amatöridrottens organisation i ideella föreningar och med frivilligt arbete stärker ett 

aktivt medborgarskap”.142 

I sin vitbok från 2011 framför även kommissionen exempel på vad som utgör legitima mål för 

idrottsorganisationer: ”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 

																																																													
140	EU-Förordning	1288/2013,	“Unionens	program	för	allmän	utbildning,	yrkesutbildning,	ungdom	och	idrott”	
11.12.2013	punkt	23.	
141	A.A.	
142	EU-kommissionen	KOM	(2007)309	slutlig,	”Vitbok	om	idrott”.	
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(avser främst spelreglerna)”.143 Avslutningsvis framgår det att kommissionen vid en 

bedömning av idrottsreglernas förenlighet med EU:s lagstiftning överväger ”legimiteten hos 

de mål som reglerna eftersträvar, om reglerna har några begränsande effekter och om 

begränsningarna i så fall står i proportion till målen”.144  

4.3.2 Proportionalitet	inom	idrotten	och	exemplifiering	av	proportionella	åtgärder	

Utöver legitima syften för att uppnå målen så skall även åtgärderna som vidtas för att uppnå 

målen var proportionerliga med hänsyn till deras syfte. Exempel på detta kan nämnas ibland 

annat ”Piau”-målet och ”Meca-Medina”-målet där domstolens prövning av de 

konkurrensbegränsande bestämmelserna ansågs vara proportionerliga. I ”Meca-Medina”-

målet gjorde däremot EU-domstolen en helomvändning gentemot vad de tidigare instanserna 

hade förordat. Generaladvokat Léger ansåg i sitt förslag till avgörande i ”Meca-Medina” att 

eftersom antidopningsregler endast var regler av idrottslig karaktär fanns det ingen anledning 

att bedöma reglernas effekt enligt konkurrensrättsliga regler (genom att applicera Wouters 

testet) och därför fanns det heller inget behov att diskutera huruvida reglerna var 

proportionella.145 Enligt Léger var det inte EU-domstolens sak att definiera de vetenskapliga 

beläggen bakom en bestämmelse införd av IOK rörande kampen mot doping.146 Domstolen 

valde dock att i sin bedömning helt bortse från detta påstådda undantag av rent idrottsliga 

regler och medgav i ”Meca-Medina” antidopningsreglerna som ett enskilt undantag då dessa 

specifika regler dels utgjorde ett legitimt idrottsligt syfte och dels även uppfyllde reglerna om 

proportionalitet. Kravet på proportionalitet låg nämligen när till hands sett till hur EU-

domstolen i tidigare praxis hade behandlat idrottsliga regler i frågor kring fri 

marknadsrörlighet inom EU. Proportionalitetskravet användes redan i ”Dona”-målet 1976 för 

att legitimera undantag av förbundens rent idrottsliga regler. I ”Dona”-målet konstaterade 

domstolen gällande proportionalitetskrav att ”Denna inskränkning i de frågavarande 

bestämmelsernas tillämpningsområde måste dock begränsas till vad som är nödvändigt för 

ändamålet”.147 

EU-domstolen anförde även ett liknande resonemang i ”Bosman”-domen där de dåvarande 

syftena med reglerna gällande främjandet av likabehandlingsprincipen och idrottens sociala 

och pedagogiska funktion för utbildning av unga spelare förvisso ansågs utgöra legitima 

																																																													
143	EU-kommisionen	KOM	(2011)12	slutlig,	"Utveckling	av	idrottens	europeiska	dimension”.	
144	A.A.	
145	C-519/04,	Generaladvokat	Léger	förslag	till	avgörande,	23.03.2006.	
146	A.A.	
147 C-13/76, Dona.  
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idrottsliga syften men ändå brast i avseende till nödvändigheten (se proportionaliteten). 

Domstolen valde att gå på Generaladvokat Lenz linje som gick ut på att en omfördelning av 

biljett- och TV-rättigheter till andra fotbollsföreningar skulle ”vara väl så fungerande och 

mindre inskränkande” 148för att uppnå den ekonomiska balans mellan föreningarna som de 

dåvarande reglerna åsyftade. Eu-domstolen har fortsatt vidhållit en liknande hållning även i 

andra idrottsliga mål. I ”Bernard”-målet som gällde ersättningskrav på ungdomsspelare med 

lärlingskontrakt som ville flytta till en annan klubb ansågs ”utbildning av ungdomsspelare” 

utgöra ett legitimt mål som i sig skulle kunna medges som ett undantag men reglerna innebar 

också en inskränkning av fri marknadsrörlighet inom EU och ansågs även vara mer 

långtgående än vad som fordrades av syftet. 149 

	

4.3.3 Tillämpningen	av	Wouterstestet	på	idrottsliga	regleringar	

Vad som var unikt för ”Meca-Medina”-målet, utöver att det var den första konkurrensrättsliga 

prövningen inom idrottsområdet, var EU-domstolens användande av Wouterstestet. Detta 

konkurrensrättsliga test har fått sitt namn efter ett mål som var strikt konkurrensrättsligt och 

som inte hade någonting med idrotten att göra. I ”Wouters”-målet hade det holländska 

advokatsamfundet föreskrivit att advokater med hänsyn till kravet på oavhängighet inom 

yrkesgruppen inte fick jobba i fullt partnerskap med revisionsbyråer. Beslutet av 

advokatsamfundet ansågs av EU-domstolen vara ett beslut av en företagssammanslutning och 

fann att trots att bestämmelsen medförde en viss begränsning av konkurrenssen att 

bestämmelsen trots detta inte föll under förbudet i artikel 101 FEUF. EU-domstolen ansåg 

bestämmelsen vara ”en nödvändig förutsättning för att advokatyrket ska kunna bedrivas på ett 

korrekt sätt”150 Domstolen konstaterade även att ”vid tillämpningen av artikel 101 FEUF på 

ett konkret fall är det nödvändigt att beakta det övergripande sammanhang i vilket beslutet av 

företagssammanslutningen i fråga har fattats eller för vilket det medför verkningar och mer 

specifikt, dess syften”.151Wouterstestet innebär således att det, vid det enstaka fallet, ska 

undersökas huruvida de begränsningar av konkurrenssen som bestämmelserna ger upphov till 

är en nödvändig följd av bestämmelsens syften. 

 

																																																													
148	C-415/93,	Generaladvokat	Lenz	förslag	till	avgörande,	EU:C:1995:293.	
149	C-325/08,	Bernard.	
150	C-309/99,	Wouters,	punkt	97.	
151	C-519/04,	Meca-Medina	punkt	42	samt	C-309/99,	Wouters,	punkt	97.	
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5. Analys	och	egna	reflektioner	
Den faktiska tillämpningen av EU:s konkurrensrättsliga regler på det idrottsliga området är en 

relativt ny företeelse inom EU-rätten. Trots ökad mängd rättspraxis från EU-domstolen så 

råder det fortfarande tveksamheter om i vilken mån idrottsliga regleringar ska få åtnjuta 

ömhet ur en bedömningssynpunkt och när de omtvistade reglerna bör prövas strikt 

konkurrensmässigt. Som konstaterats har idrotten av kommissionen och EU-domstolen 

erhållit en viss särställning med hänvisning till idrottens särskilda särdrag men indikationer 

återfinns i rättspraxis att den rättsliga autonomin som de idrottsliga organisationer tidigare har 

åtnjutit har krympt drastiskt i takt med idrottens ökade ekonomiska betydelse för den 

europeiska unionen.  

I de tidiga avgöranden från EU-domstolen återfanns en tydlig vilja att inte behandla idrotten 

som vilket annat rättsområde som helst och en tillåtelse av undantag i de fall där de reglerna 

som omtvistats inte är hänförliga till ekonomisk verksamhet. EU-domstolen agerade då under 

presumption att idrotten generellt sätt drevs av ideella och icke vinstdrivande organisationer 

och att den ekonomiska aspekten av idrottsområdet i sin helhet utgjorde undantagen snarare 

än reglerna. Mot bakgrund av denna presumption var domstolen heller inte benägen att 

tillämpa konkurrensrättsliga bestämmelser på idrottsområdet vilket illustrerades i ”Bosman”-

målet där generaladvokat Lenz i sitt förslag till avgörande genomförde en konkurrensrättslig 

prövning av de omtvistade reglerna. EU-domstolen valde dock att bortse från dessa då 

reglerna om fri rörlighet redan var tillämpliga och motiverade att det således inte fanns ett 

behov av en konkurrensrättslig prövning. Prövningen kom istället att gestalta sig 10 år senare 

i ”Meca-Medina”-målet där domstolen inte bara konstaterade att en konkurrensrättslig 

prövning av idrottsliga regleringar är fullt möjlig utan även att en sådan prövning ska göras i 

de fall då a) de idrottsliga regleringarna faller inom EU-rätten b) regler om fri rörlighet inte är 

tillämpliga. Avgörandet hade kanske inte väckt lika stor uppmärksamhet och motstånd från de 

idrottsliga organisationerna om inte målet hade gällt doping, ett område som traditionellt sett 

alltid ansetts som en rent idrottslig fråga. Många idrottsorganisationer, främst UEFA, hävdade 

att EU-domstolen genom sin bedömning i ”Meca- Medina” hade öppnat Pandoras ask och 

därmed bidragit till att bredda tillämpningsområdet för konkurrensrättsliga regler på idrottens 

område.  

Kommissionen, som generellt sett alltid har gett idrottsorganisationerna sitt stöd, har i 

efterhand försökt klargöra vilka regler som faller utanför konkurrensrättens 

tillämpningsområde och även försäkrat att även i framtiden beakta idrottens särställning. 
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Problematiken med detta stöd är att eftersom både kommissionen och EU-domstolen har 

konstaterat att bedömningen varierar från fall till fall så blir erkännandet och uppbackningen 

av idrottens särställning endast betydelsefull i teorin. Exempelvis så var de omtvistade 

reglerna i ”Bosman”-målet framtagna av FIFA med kommissionens goda minne men det 

hindrade inte EU-domstolen från att förklara reglerna som begränsande mot den fria 

rörligheten och därmed otillåtna. Det blir alltså motsägelsefullt att dels poängtera betydelsen 

av idrottens särställning i jämförelse med andra rättsområden samtidigt som man konstaterar 

att betydelsen av idrottens rättsliga särställning är ett undantag snarare än en regel. Mot 

bakgrund av den praxis som EU-domstolen meddelat och även kommissionens uttalanden kan 

konstateras att idrottens rättsliga särställning, framförallt inom professionell idrott, numera 

snarare utgör en beundransvärd föreställning om en regel som i praktiken har förlorat sin 

betydelse. Inom professionell idrott finns det ytterst få regler som inte kan hänföras till 

ekonomisk verksamhet, speciellt med den extensiva tolkning av ekonomisk verksamhet som 

tillämpas av EU-domstolen. I praktiken så är uttrycket idrottens särart endast tillämplig på 

regler som är rent idrottsliga, exempelvis storlek på bollen, längd på spelplanen och hur 

många spelare som tillåts registreras. Andra undantag kan som illustreras ovan göras, men 

först efter att en prövning av reglerna skett. Den rättsliga utvecklingen för den professionella 

idrotten är således på väg mot ett stadie där området ses som vilken annan marknad som helst 

vilket enligt min åsikt är ganska logiskt. Fotbollsmarknaden har under senare år fått en till stor 

del privat ägarstruktur och fotbollsklubbarna behandlas och drivs som företag. Även om 

konkurrenssituationen skiljer sig en aning åt gentemot andra marknader så finns det numera få 

argument varför den europeiska klubbfotbollen inte ska behandlas som vilken annan marknad 

som helst, självklart med undantag från de spelmässiga reglerna som krävs för att sporten 

fortsatt ska kunna utövas på ett korrekt sätt.   

Gällande break-even kraven inom financial fair play så måste bakgrunden till reglerna först 

och främst sättas i ett bredare perspektiv. Reglernas infördande skedde som bekant för att 

bidra till ökad ekonomisk stabilitet för europeiska fotbollsklubbar som aspirerade att delta i 

idrottstävlingar arrangerade av UEFA, exempelvis Europa League och UEFA Champions 

League. Deltagandet i dessa turneringar är mycket lukrativt för fotbollsklubbarna både ur ett 

ekonomiskt perspektiv men också ur ett exponeringsperspektiv. Enbart för deltagande erhåller 

samtliga 32 klubbar som deltar i Champions League’s gruppspel 12 miljoner Euro och 

vinnaren av hela turneringen erhåller 55 miljoner Euro i prispengar inklusive en andel från en 
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s.k ”Market Pool” som kan uppgå till ungefär 50 miljoner euro för vinnaren.152 Naturligtvis så 

innebär dessa absurda mängder pengar ett klart incitament för fotbollsklubbarna att beakta 

break-even kraven men i dagens europeiska klubbfotboll är faktiskt pengarna av underordnat 

intresse. I enkla ordalag så är det snarare exponeringen av klubbens idrottsliga framgångar i 

sådana turneringar som ger de mest framgångsrika klubbarna ett ekonomiskt övertag. I och 

med att break-even kraven baseras på klubbens inkomster så kommer naturligtvis de 

klubbarna som innehar högre inkomster att ha råd med att betala högre spelarlöner. Om man 

utgår från den populära (och förmodligen korrekta) presumptionen att högre spelarlöner 

genererar bättre spelare som i sin tur genererar idrottsliga framgångar så skapas en cirkel 

inom vilken endast de mest framgångsrika klubbarna befinner sig. Klubbar som aspirerar på 

att utmana de ekonomiskt starka klubbarna måste således eftersträva att ställa upp i de 

idrottsliga tävlingarna som arrangeras av UEFA. För att göra detta måste de beakta break-

even kraven utöver att de måste placera sig i toppen av sitt respektive ligaspel. Deltagandet 

leder till ökade ekonomiska medel för klubben samt exponering som hjälper till att locka 

bättre spelare till klubben. Bättre spelare kommer i sin tur att kräva mer i lön vilket ökar 

klubbens utgifter och gör det svårare att följa break-even kraven vilket leder till att de måste 

kvalificera sig även året därpå. Ett alternativt tillvägagångssätt är då att inte öka sina utgifter 

och ändå försöka kvalificera sig men misslyckas klubben med detta är den tillbaka på ruta ett 

igen.  

Innan införandet av FFP kunde dock denna problematik kringgås genom att en klubb hade en 

ägare som var villig att investera sitt eget privata kapital i klubben för att på så vis påskynda 

de idrottsliga framgångarna. Detta skedde till exempel med klubbar som Chelsea Football 

Club, Manchester City Football Club och Paris Saint Germain. Efter intåget av klubbarnas 

nuvarande ägare har klubbarnas ekonomiska och idrottsliga framgångar skjutit i höjden. 

Chelsea FC ökade sina inkomster från 134,1 miljoner Euro säsongen 02-03 till 217,5 miljoner 

säsongen därpå. Manchester Citys marknadsvärde ökade med 70 miljoner Euro på en säsong 

mellan säsongen 08-09 och 09-10. Paris Saint Germain klättrade 31 placeringar på deloittes 

lista över de rikaste fotbollsklubbarna efter att klubben köpts av qatariska ägare säsongen 11-

12153. De sportsliga framgångarna har inte heller låtit vänta på sig som en effekt av detta. 

Samtliga 3 klubbar har vunnit fler titlar sedan intåget av de privata ägarna än vad de hade 

																																																													
152	http://www.totalsportek.com/money/uefa-champions-league-prize-money/	
153	https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/articles/deloitte-football-money-
league.html	2017-01-02	
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mäktat med sammanlagt sedan klubbarna grundades för ungefär hundra år sedan.154 Detta 

påvisar tydligt relationen mellan sportsliga framgångar och ekonomiska förutsättningar. Dessa 

tre aktörer utgör exempel på klubbar som slagit sig in bland de klassiska storklubbarna och i 

många fall brutit dominansen i sina nationella ligor. Detta har bidragit till en ökad ”pool” av 

konkurrenskraftiga klubbar som tävlar på ungefär samma villkor tack vare investeringar från 

privata ägare. Om man dessutom utgår från teorin att jämnare tävlingar driver 

supporterintresset så har privata investeringar bidragit till ökad konkurrens bland 

fotbollsklubbar i Europa samt genererat ett ökat intresse från världen i övrigt. I dagsläget 

tillåts inte sådana investeringar av reglerna i FFP eftersom tillskott av en privat ägare inte 

räknas som en relevant inkomst för klubben. Med andra ord har UEFA genom sitt regelverk 

bidragit till att dra upp vindbryggan bakom de klubbar som gynnades av privata ägare innan 

systemet trädde i kraft vilket vid första anblicken ter sig synnerligen konkurrensbegränsande. 

Det bör dock poängteras att privata ägare i framtiden kan få möjlighet att ”överspendera” i 

FFP:s mening men för detta krävs att klubben presenterar en utvecklad affärsplan för hur 

klubben planerar att använda pengarna för att kunna växa och att klubben inte kommer att 

bygga sin framtid på tillskott från sin investerare eller enbart sportsliga framgångar.155 Detta 

kan ses som en indikator att UEFA själva är medvetna om att det finns tveksamheter hur 

regelverket skulle stå sig i en eventuell konkurrensrättslig prövning av reglerna och då istället 

valde att släppa på spärrarna för att undvika en sådan prövning. Gällande lättandet av bördan 

kring FFP konstaterade UEFA:s president Michel Platini att ”We are just evolving from a 

period of austerity to one where we can offer more oportunities for sustainable growth and 

development”156. I enklare ordalag betyder uttalandet att Platini indikerar att FFP och break-

even kraven i framtiden kommer ha ett annat primärt syfte än vad som tidigare har varit fallet. 

Tidigare låg fokus på att förhindra överspenderandet från fotbollsklubbar och reglerna avsåg 

att ”lära” klubbarna att inte låta ekonomin inom klubben stå och falla med tillskott från 

klubbens ägare. Numera avser dock reglerna att uppmuntra en hållbar tillväxt och utveckling 

som kan ha sin grund i privata investeringar från klubbägaren men att fotbollsklubbarna ska 

arbeta för att använda tillskotten som en grund för att skapa ett självförsörjande ekonomiskt 

klimat. Oavsett hur man väljer att tolka denna lättning av reglerna så torde effekten bli att 

																																																													
154	http://www.chelseafc.com/the-club/history/style/trophy-cabinet.html,	
http://www.mcfcwatch.com/trophy-room/,	http://www.psg.fr/en/Accueil/0/Home	2017-01-02	
155	http://www.financialfairplay.co.uk/,	https://www.theguardian.com/football/2015/may/18/uefa-relax-
financial-fair-play-michel-platini	2017-01-03	
156	http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3144154/Michel-Platini-launches-tougher-Financial-Fair-
Play-rules-UEFA-President-hopes-attract-investment-European-clubs.html	2017-01-01	
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break-even kraven i framtiden inte alls har samma konkurrensbegränsande påverkan än vad 

tidigare varit fallet. Om detta beror på en försiktighetsåtgärd från UEFA där de misstänker att 

regelverket kanske inte skulle ”klara” en konkurrensrättslig prövning eller om lättnaden är ett 

planerat nästa steg i UEFA:s plan mot ett mer hållbart ekonomiskt klimat inom fotbollseuropa 

kommer utvisa sig i de kommande övergångsperioderna. 

I en konkurrensrättslig prövning av break-even kraven måste man initialt börja med att 

konstatera huruvida reglerna gäller ekonomisk verksamhet. Detta är tämligen enkelt avklarat 

då reglerna faktiskt och bokstavligt avser att reglera fotbollsklubbarna ekonomiska beteende 

och därmed kan det konstateras att EU:s regler är tillämpliga på FFP och break-even kraven. 

Enligt EU-domstolens avgörande i ”Meca-Medina”-målet ska det därefter prövas om reglerna 

är förenliga med EU:s regler om fri rörlighet. Angående detta så begränsar break-even 

tekniskt sett inte den fria rörligheten för fotbollsspelare på sättet som skedde i ”Bosman”-

målet. Bieffekterna kan dock eventuellt bli att den fria rörligheten minskar då europeiska 

fotbollsklubbar har ett mindre löneutrymme vilket leder till att antalet övergångar minskar då 

klubbarna inte har råd med lönekraven. Syftet med reglerna är inte att begränsa den fria 

rörligheten på den inre marknaden men effekten kan eventuellt ses som att antalet övergångar 

minskar på grund av break-even kravens utformning. De mest konkreta effekterna torde dock 

vara att FFP leder till att löneutvecklingen för fotbollsspelare stagnerar en aning hos klubbar 

vars inkomster inte tillåter en löneökning hos sina bästa spelare vilket i sig innebär att 

spelarna flyttar till klubbar som har råd att betala den lönen som spelaren kräver. Detta 

indikerar att FFP företrädelsevis borde prövas enligt EU:s konkurrensrättsliga regler snarare 

än de om fri rörlighet då de klubbar med mindre ekonomiska medel inte rimligtvis kan tävla 

med de större klubbarnas lönebudget. Slutsatsen av detta är att FFP rimligen borde prövas 

enligt de konkurrensrättsliga bestämmelserna snarare än bestämmelserna om fri rörlighet. 

För att kunna tillämpa artikel 101.1 FEUF fordras som tidigare nämnts att det föreligger ett 

avtal alternativt ett beslut av en företagssammanslutning. Enligt praxis så har FIFA ansetts 

utgöra en företagssammanslutning. Då UEFA har en liknande sammansättning som FIFA med 

de nationella fotbollsförbunden som sina medlemmar och den enda egentliga skillnaden är att 

UEFA opererar på en europeisk nivå kontra FIFA:s internationella nivå så torde UEFA 

obestridligen utgöra en sådan företagssammanslutning. Efter vad EU-domstolen konstaterade 

i ”Piau”-målet så fordras det inte samstämmighet eller efterföljande av beslut av 

företagssammanslutningar. Det räcker med att beslutet delgetts medlemmarna. Sammantaget 
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så torde FFP och break-even kraven utgöra ett beslut av en företagssammanslutning då både 

avtalskriteriet och företagsbegreppet är uppfyllda i det här fallet.  

Gällande en analys av den relevanta marknaden så bör det först konstateras att den klassiska 

konkurrensrättsliga metoden där produktmarknaden och den geografiska marknaden 

definieras inte riktigt fungerar inom detta specifika område. Då den europeiska 

fotbollsmarknaden enligt doktrin rimligen kan delas in i 3 separata marknader som nära 

interagerar med varandra så är en separat definition av produkt- respektive den geografiska 

marknaden svår att göra. I förhållande till samhandelskriteriet så borde man dock kunna 

konstatera att UEFA:s FFP uppfyller samhandelskriteriet oavsett hur snävt man gäller att 

definiera den relevanta marknaden. Definitionen kan inte rimligtvis bli snävare än att den 

berör åtminstone merparten av alla medlemsstater där spelarköp och spelarförsäljningar av 

spelare från andra medlemsstater är vanligt förekommande. Möjligtvis skulle till exempel den 

svenska högstaligan i fotboll kunna undantas från med hänsyn till att ligans omsättning är så 

pass låg att den faller under undantaget om märkbar påverkan och bagatellavtal. Men för 

merparten av de europeiska fotbollsligorna är detta inte fallet vilket leder till att 

samnhandelskriteriet får anses uppfyllt även om man väljer att tillämpa en snäv 

marknadsdefinition.  

Av denna konkurrensrättsliga prövning av break-even kraven kan det konstateras att 

regelverket FFP och break-even kraven så som reglerna ser ut i dagsläget torde utgöra en 

konkurrensbegränsande åtgärd då reglerna innebär att möjligheterna till investeringar inom 

den professionella klubbfotbollen begränsas och kontrolleras. Regelverket innebär i praktiken 

att genom att privata investeringar inom fotbollen begränsas förhindras de klubbarna med 

mindre ekonomiska medel att tävla på samma villkor som de klubbar som har betydligt högre 

inkomster. Problematiken med regelverket är således att de klubbarna som innan införandet 

av regelverket redan hade utnyttjat fördelen med privata investeringar nu ges en fördel då 

samma ohämmade investeringar i en fotbollsklubb numera inte är tillåten.  

Inom konkurrensrättsliga bedömningar så finns det dock möjlighet till undantag enligt artikel 

101.3 FEUF. För att undantagen ska kunna tillämpas fordras det dock att reglerna (FFP och 

break-even kraven i detta fall) anses nödvändiga och proportionerliga för att uppnå ett legitimt 

syfte. Målet med FFP är som tidigare konstaterats att uppnå ekonomisk stabilitet inom den 

europeiska klubbfotbollen, något som kommissionen anser utgöra ett legitimt syfte enligt sin 
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vitbok från 2011. Huvudbedömningen kommer därför att fokusera på reglernas begränsande 

effekter och huruvida dessa står i proportion till reglernas syfte.  

Även om FFP och break-even kraven har tydligt konkurrensbegränsande effekter så finns det 

dock en hel del som talar för att reglerna inte desto mindre är nödvändiga för en fortsatt 

fungerande europeisk fotbollsmarknad. EU-domstolens avgörande i ”Bosman”-målet innebar 

en kraftigt ökad aktivitet på transfermarknaden då utlänningsklausulerna inte längre hindrade 

spelare från att fritt byta klubbar oavsett nationalitet. Detta innebar att en naturlig fördel för de 

största europeiska fotbollsklubbarna som nu kunde ha de bästa europeiska spelarna i sitt lag 

oavsett nationalitet förutsatt att man hade råd med spelarnas lön och övergångssumma. Detta 

ledde till att de mindre klubbarna som hade ambitioner att tävla i exempelvis Champions 

League ådrog sig stora skulder i form av spelarlöner för att kunna uppnå detta. 

Skräckexemplet för detta är Leeds United som i början av 2000-talet investerade enorma 

summor för att lyckas slå sig in i det lukrativa Champions League. Klubben ådrog sig massiva 

skulder som resultat av detta men lyckades ändå betala av skulderna med pengarna som spelet 

i turneringen genererade. När klubben säsongen 02-03 misslyckades med att kvalificera sig 

blev resultatet en ekonomisk härdsmälta för klubben som utan Champions League inte längre 

kunde betala av sina skulder. Klubben tvingades därmed att sälja samtliga av sina bästa 

spelare vilket ledde till att Leeds säsongen därpå relegerades från den engelska 

högstadivisionen.157 Exemplet illustrerar vad som kan hända om en fotbollsklubb baserar sin 

ekonomi enbart på sportsliga framgångar och agerar utöver sina tillgångar. Sålunda så torde 

de begränsningar som FFP trots allt innebär vara nödvändiga för att uppnå det legitima målet 

att främja den ekonomiska stabiliteten hos europeiska fotbollsklubbar. Den cementering av 

toppskiktet av dominerande fotbollsklubbar som break-even kraven i FFP innebär kan anses 

som en rimlig sidoeffekt att föredra framför bankrupta fotbollsklubbar inkapabla att betala 

sina skulder.  

Gällande FFP:s proportionalitet så har rättspraxis fastslagit att regler utfärdade av 

idrottsorganisationer är oproportionerliga förutsatt att det finns alternativa åtgärder som 

uppnår samma mål och är mindre inskränkande. De alternativa lösningar som kan diskuteras i 

detta fall är dels en form av lyxskatt som betalas av de klubbar som överspenderar i FFP:s 

avseende. Dels s.k. hårda lönetak där lönebudgeten är bestämd och inte baserad på en klubbs 

inkomster och utgifter i likhet med vad som gäller inom amerikanska idrotter. Sista 

																																																													
157	https://en.wikipedia.org/wiki/Doing_a_Leeds	2016-12-22	
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alternativet är att minska/avskaffa de pengarna som tillfaller de deltagande föreningarna i 

Europa League och Champions League. Åtminstone två av dessa alternativ, nämligen lyxskatt 

och avskaffandet av prispengar, är klart mindre ingripande i fotbollsklubbars ekonomiska 

beteende. Båda alternativen innebär dessutom en konkurrensutjämning utöver att minska de 

incitament som finns för fotbollsklubbar att överspendera men skulle inte eliminera risken 

helt och hållet.  

Hur klubbarna väljer att ta sig an FFP och break-even kraven i samband med det nyligen 

införda undantaget om överspendering är svårt att svara på. Vid nästa transferfönster kommer 

vi förmodligen få svaret på hur många klubbar som väljer att presentera affärsplaner för att på 

så sätt kunna överspendera. Även med införandet av undantagsbestämmelsen i FFP så finns 

det konkurrensbegränsande element gällande break-even kraven men i dagsläget är det svårt 

att argumentera för en bättre lösning. En eventuell konkurrensrättslig prövning hade således 

varit intressant men eftersom klubbarna för närvarande verkar få som de vill oavsett prövning 

så verkar det som om FFP och break-even kraven är här för att stanna. 

6. Sammanfattning	och	slutsats	
Huruvida konkurrensrättsliga regler ska tillämpas på idrottsliga regleringar har alltid varit en 

omdiskuterad fråga. Själva bedömningsgrunderna för tillämpningen av konkurrensrättsliga 

regler föreslogs redan 1995 av generaladvokat Lenz i samband med Bosmandomen. Tidigare 

har idrotten ansetts utgöra ett rättsområde som innehar en särställning och de idrottsliga 

organisationerna har därför haft viss autonomi vid införandet av diverse regelverk. I tidiga 

rättsfall som berörde idrottsliga regleringar tolkades det som att idrottens undantagande från 

EU-rättsliga regler utgjorde en regel snarare än ett undantag. Men vid tillkomsten av 

ytterligare rättspraxis inom det idrottsliga området har istället denna uppfattning omvänts. 

Numera anses är idrottens rättsliga särställning ett undantag som endast kan tillämpas 

förutsatt att reglerna är proportionella och nödvändiga för att uppfylla vad som enligt EU 

anses vara ett legitimt syfte för de idrottsliga organisationerna. Möjligheten till att genomföra 

konkurrensrättsliga prövningar av regler införda av idrottsliga organisationer har således 

utvidgats i samband med den ständigt expanderande idrottsmarknaden som numera är en 

marknad som omsätter miljardbelopp årligen. Kort sagt så har idrottens ökade exponering och 

ekonomiska betydelse inneburit att den professionella idrottsmarknaden alltmer närmar sig 

övriga marknader i struktur och bör därför rimligtvis bedömas därefter.  
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Det är dock genom konkurrensklimatet som idrotten skiljer sig från övriga marknader. Inom 

idrotten finns det inget incitament att eliminera sina konkurrenter eftersom konkurrenterna är 

en bidragande faktor för den egna framgången. Det ligger alltså i idrottsklubbars intresse att 

ha konkurrenter som är på ungefär samma sportsliga nivå och som tävlar på ungefär likadana 

ekonomiska villkor enligt teorin om att jämnare tävlingar genererar ett större intresse. Inom 

den europeiska fotbollsmarknaden har införandet av FFP och break-even kraven inneburit att 

externa investeringar i europeisk klubbfotboll har avstannat. Detta har i sig inneburit en 

cementering av toppskiktet inom europeisk klubbfotboll där fotbollsklubbarna med högst 

inkomster också har flest idrottsliga framgångar som en följd av detta. Genom införandet av 

en undantagsreglering försöker dock numera UEFA uppmuntra privata investeringar inom 

europeisk klubbfotboll, förutsatt att detta sker i enlighet med en hållbar affärsplan.  

Break-even kraven i FFP uppfyller samtliga krav som föreskrivs i artikel 101.1 FEUF för att 

utgöra ett konkurrensbegränsande beslut av en företagssammanslutning. Reglerna är de facto 

ett beslut som är taget av en organisation som bedriver ekonomisk verksamhet vilket uppfyller 

företags- och avtalsrekvisitet. Vidare så finns det en konstant interaktion mellan europeiska 

fotbollsklubbar som gör att också samhandelsrekvisitet är uppfyllt, oavsett hur man väljer att 

definiera den relevanta marknaden för bedömningen av reglerna. Eftersom de omtvistade 

reglerna dessutom uttryckligen syftar till att begränsa investeringar inom den europeiska 

klubbfotbollen och att reglerna har gjort det svårare för mindre fotbollsklubbar att tävla på 

lika villkor är också konkurrensbegränsningskriteriet också uppfyllt.  

Gällande möjligheten till undantag i artikel 101.3 FEUF så ska fyra kumulativa kriterier 

beaktas samtidigt som reglerna också måste vara proportionerliga och motiverade av ett 

legitimt syfte. Break-even kraven har gynnat det allmänna ekonomiska klimatet bland 

europeiska fotbollsklubbar genom att skulderna bland fotbollsklubbarna dramatiskt har 

skjunkit sedan införandet vilket gynnar klubbarna på lång sikt. Med tanke på de exempel på 

vad som kan hända med en fotbollsklubb som överspenderar får reglerna anses utgöra ett 

nödvändigt ont för den europeiska fotbollsmarknaden. Med tanke på de undantag gällande 

överspendering som numera kan medges av UEFA i samband med privata investeringar tyder 

det mesta på att break-even kravens konkurrensbegränsande utformning och utförande 

kommer att lättas. Hur fotbollsklubbarna väljer att ta sig an de nya reglerna är dock en 

bedömning som på allvar kommer att realiseras i samband med nästkommande 

transferperioder.  



51	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abstract	

Sport's legal status in the EU and how EU law should be applied in sports is an issue that has 

been debated extensively in connection with the sport growing economic importance. This is 

illustrated primarily by the footballing market that has come to grow into a multi-billion 

dollar industry involving thousands of people around Europe. In connection with the 

professional football's economic growth has, however, problems arisen regarding the sporting 

organizations ability to self-regulation of the sport. The EU has, thanks to caselaw, been given 

an increasing lever of jurisdiction withing the regulation of sport. UEFA's introduction of FFP 

and break-even requirements have meant that the football clubs' ability to invest freely has 

been restricted which seems particularly restrictive. The European football market can 

without difficulty be found to constitute a primarily economic activity.Via the application of 

Article 101.1 TFEU, one can quickly conclude that framework fulfills all the criteria to be 

considered an anti-competitive decision by an association of undertakings. Opportunities for 

exemption under Article 101.3 TFEU are possible but at first glance it seems like the FFP 

should be considered as restrictive regulations regardless of the purpose of the rules is 

legitimate according to the Commission. As always with competition law judgments, the 
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economic benefit of the rules must be weighed against the anti-competitive effects. In the end, 

it seems that the break-even requirements significance for greater economic stability in the 

European football market outweigh the anticompetitive effects that the rules are having on the 

market in question. 
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