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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar relationen mellan det internationella fotbollförbundet FIFA:s 

förbud mot Third Party Ownership (TPO) och den EU-rättsliga konkurrensrätten. 

Uppsatsen utreder dels om FIFA:s förbud mot TPO utgör ett 

konkurrensbegränsande samarbete enligt artikel 101 FEUF, dels om förbudet utgör 

ett missbruk av FIFA:s dominerande ställning på spelarmarknaden enligt artikel 102 

FEUF. För att besvara uppsatsens två frågeställningar finns det en mängd olika 

bedömningar som behöver göras. Till en början presenteras dock en överblick över 

fotbollens organisationer för att skapa en större förståelse för i vilket sammanhang 

problemet existerar. Sedan konstateras att för att EU-rätten överhuvudtaget ska bli 

tillämplig måste det röra sig om en ekonomisk verksamhet, vilket enligt författarens 

mening är fallet vid regleringen av TPO. Vidare påvisas att det finns mycket som 

tyder på att förbudet kan utgöra ett konkurrensbegränsande samarbete som inte kan 

rättfärdigas samt att FIFA har missbrukat sin dominerande ställning.   
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TPO  Third Party Ownership 
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1 Inledning  

 

1.1 Ämnesbakgrund  

Av tradition har idrottsliga organisationer skapat sina egna regler och i princip sina 

egna rättssystem. I takt med att idrotten i många avseenden blir alltmer 

kommersialiserad har idrottens kontakt med juridiken blivit alltmer frekvent. 

Idrottens regler hamnar ibland på kollision med det allmänna rättsystemets regler. 

Den professionella fotbollen är numera en mångmiljardindustri. När en idrottslig 

regel inte enbart har idrottslig karaktär utan även reglerar exempelvis finansiella 

frågor är det därför av extra vikt att reglerna är förenliga med det allmänna 

rättssystemet.   

 

I december 2014 beslutade det internationella fotbollsförbundet FIFA att ett förbud 

mot Third Party Ownership, nedan förkortat TPO, skulle införas i FIFA:s regelverk. 

TPO innebär i korthet att externa finansiärer äger delar av en fotbollsspelares 

ekonomiska rättighet. Om spelaren säljs vidare till en annan klubb i ett senare skede 

får de externa finansiärerna en del av vinsten vid försäljningen. Från och med 1 maj 

2015 är det med undantag för en viss övergångsperiod förbjudet för samtliga 

fotbollsklubbar att använda sig av TPO.1  

 

FIFA:s beslut om att förbjuda klubbar och spelare att använda sig av TPO har tagits 

emot med blandande reaktioner runt om i världen. Även i Europa går åsikterna isär. 

Vissa länder, såsom exempelvis England, välkomnar förbudet, samtidigt som vissa 

länder, såsom Spanien och Portugal, ser förbudet som ett hårt slag mot att kunna 

fortsätta bedriva en konkurrenskraftig idrottslig verksamhet. Efter att FIFA:s förbud 

infördes har en diskussion uppstått kring huruvida förbudet mot TPO är förenligt 

med EU:s konkurrensrätt. Spanska fotbollsligan Liga de Fútbol Profesional (LFP) 

och portugisiska fotbollsligan Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), har 

anmält FIFA:s förbud till EU-Kommissionens konkurrensavdelning. LFP och 

                                              
1 FIFA, cirkulär nr.1464, Regulations and the Status on Transfer of Players – third-party ownership of 
player’s economics rights (”TPO”). 
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LPFP har i sin anmälan till Kommissionen bland annat fört fram att FIFA:s beslut 

om att förbjuda TPO strider mot den EU-rättsliga konkurrensrätten och i synnerhet 

artikel 101 och 102 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).  

 

Det finns en viss spänning mellan idrottens regelverk och den EU-rättsliga 

regleringen. Relationen mellan de båda olika typerna av regelverk har i EU-rättslig 

praxis prövats vid ett flertal tillfällen, i de allra flesta fall har det dock handlat om 

idrottsliga regler i förhållande till de grundläggande friheterna inom EU och enbart i 

ett fåtal fall i förhållande till konkurrensrätten. Det finns ingen EU-rättslig praxis där 

en idrottslig regel har förklarats ogiltig på grund av att den är 

konkurrensbegränsande enligt artikel 101 FEUF eller för den delen praxis där en 

idrottslig organisation har konstaterats missbruka sin dominerande ställning i 

enlighet med artikel 102 FEUF.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det finns därmed ett behov att klargöra EU-rättens tillämpningsområde för 

idrottsliga organisationer och dessa organisationers regelverk. Huvudsakligen 

kommer det göras genom att behandla relationen mellan det internationella 

fotbollförbundet FIFA:s förbud mot TPO och den EU-rättsliga konkurrensrätten.  

FIFA:s beslut om att förbjuda TPO kommer för vissa parter få långtgående 

konsekvenser både sportsligt och ekonomiskt. Därför rymmer FIFA:s beslut om att 

förbjuda TPO en intressant frågeställning. Är det möjligtvis så att en idrottslig 

organisation har passerat gränsen för vad den EU-rättsliga konkurrensrätten kan 

tillåta? Följande framställning syftar således till att utreda huruvida FIFA:s förbud 

mot TPO utgör ett konkurrensbegränsande samarbete i enlighet med artikel 101 

FEUF samt om införandet av förbudet utgör ett missbruk av dominerande ställning 

i enlighet med artikel 102 FEUF.  

 

1.3 Avgränsningar och terminologi 

Artikel 101 och artikel 102 FEUF har båda en bred innebörd och det finns oändligt 

många olika situationer som skulle kunna vara tillämpliga under respektive 

bestämmelse. Då ambitionen med nedanstående avsnitt är att analysera de båda 



 5 

artiklarna i relation till FIFA:s förbud mot TPO kommer enbart de aspekter som är 

relevanta för den analysen att beröras.  

  

I spanska fotbollsligan LFP:s och portugisiska fotbollsligan LPFP:s anmälan till 

Kommissionen lyfter parterna fram att FIFA:s förbud även kan strida mot EU:s fria 

rörlighet för kapital. Det finns alltså ytterligare EU-rättsliga grunder som FIFA:s 

beslut potentiellt kan strida mot. Fri rörlighet för kapital är dock inte en relevant del 

för att bedöma frågan ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, varför den delen inte 

kommer att beröras. 

 

Vid en bedömning av om en bestämmelse i ett idrottsligt regelverk är förenligt med 

EU:s konkurrensrätt är en naturlig del att vissa för idrotten specifika termer 

kommer att användas. För att skapa en förståelse för vad dessa termer innebär 

kommer dessa att beskrivas i sin korthet löpande genom texten. Samtliga termer 

som har en klar och precis översättning kommer att skrivas på svenska, men för att 

missförstånd gällande termers innebörd ska undvikas är vissa termer skrivna på sitt 

ursprungsspråk engelska.  

 

1.4 Metod och material 

En vanlig metod för att skriva en juridisk text är den så kallade rättsdogmatiska 

metoden. Den traditionella rättsdogmatiska metoden innebär att författaren utgår 

från lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och rättsdogmatisk litteratur. 2 Jareborg 

resonerar om att rättsdogmatisk metod inte är en vetenskaplig metod i den 

meningen att man läser tryckt text på samma sätt som man läser tidningar eller 

romaner. Jareborg menar att det inte finns någon allmän vetenskaplig metod, men 

att det istället finns en allmän vetenskaplig inställning. Den inställningen innebär att 

aldrig sluta fråga varför förrän man är nöjd eller inte längre har tid.3 Jag ansluter mig 

till Jareborgs synsätt och har därför i denna uppsats utgått från den inställningen.  

För att besvara frågan varför har till stor del den traditionella rättsdogmatiska 

metoden använts. Vad som utgör en rättsdogmatisk metod kan i någon mån variera 

                                              
2 Jareborg, Rättsdogmatisk metod som vetenskap, SvJT 2004, s. 8.  
3 A.st.  
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även om huvuddragen är desamma. Här avses att jag utgår från EU-rättsliga fördrag, 

EU-rättslig praxis och doktrin för att försöka skapa en bild av vad som utgör 

aktuellt rättsläge.  

 

EU-domstolen har exklusiv jurisdiktion att avge förhandsavgörande om tolkning av 

gemenskapsrätten. Om en talan om ogiltighetsförklaring väcks av en privatperson, 

företag eller i vissa fall EU-länder är Tribunalen behörigt organ att avgöra målet. En 

huvudsaklig del av Tribunalens uppgifter är därför att avgöra mål om konkurrens. 

Det faller sig därför naturligt att till stor del använda EU-domstolens och 

Tribunalens praxis för att bedöma hur olika delar av den EU-rättsliga 

konkurrensrätten ska tillämpas.   Det finns dock vissa intressanta resonemang och 

analyser i bland annat generaladvokaternas förslag till avgörande samt i beslut, 

riktlinjer och tillkännagivanden från Kommissionen.  Det är omdiskuterat vilket 

rättskällevärde Kommissionens rättsakter av icke-bindande karaktär ska tillmätas.4 I 

kommande framställning har dessa typer av källor använts som vägledning och 

utgångspunkter för viktiga diskussioner. 

 

Då uppsatsens ämne kan beskrivas som ett tvärsnitt mellan idrottens egna regelverk 

och EU-rättsliga regler är vissa delar av materialet otraditionellt i den meningen att 

det inte brukar användas i juridiska texter. För uppsatsens syfte är dock de 

idrottsliga regelverken centrala och kommer därmed att tillmätas stort utrymme.  

 

För att skapa en större förståelse för problemets omfång har även en del statistik, 

pressmeddelanden samt nyhetsartiklar använts.  

   

1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition kan delas in i två delar. Syftet med den första delen är att 

skapa en större förståelse för ämnets bakgrund och sammanhang samt att belysa 

den underliggande problematiken med relationen mellan de idrottsliga regelverken 

och EU-rätten. Syftet med den andra delen är att besvara uppsatsens övergripande 

                                              
4 För en utförlig diskussion om ämnet, se Bastidas, Tillkännagivanden och riktlinjer inom EU:s 
konkurrensrätt. 
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frågeställning genom att tillämpa artikel 101 och 102 FEUF i relation till FIFA:s 

förbud mot TPO.  

 

Det är av stor vikt att ha förståelse för idrottens struktur för att kunna förstå de 

bakomliggande syftena med den idrottsliga regleringen. Fotbollen har precis som de 

flesta andra idrotter en typisk struktur som baseras på demokratiska principer med 

tydliga rättsskapande och rättskipande organ. För att skapa en större förståelse för 

den resterande delen av uppsatsen kommer därför den första delen av uppsatsen att 

påbörjas med en kort beskrivning av fotbollens organisationer i avsnitt 2. Det 

övergripande syftet med mitt examensarbete är att utreda ifall FIFA:s förbud mot 

TPO är förenligt med den EU-rättsliga konkurrensrätten. För att kunna göra den 

bedömningen måste det först klargöras vad TPO innebär. Avsnitt 3 syftar således 

till att förklara fenomenets bakgrund och innebörd. Den idrottsliga regleringen 

tenderar att då och då hamna på kollissionskurs med den EU-rättsliga regleringen. 

Ett första steg för att bedöma ifall förbudet mot TPO är oförenligt med den EU-

rättsliga konkurrensrätten är att fastslå EU-rättens tillämpningsområde, vilket 

kommer att belysas i avsnitt 4.  

  

Den andra delen av uppsatsen påbörjas med avsnitt 5 vilket utgörs av en bedömning 

av vad som utgör relevant marknad i föreliggande fall. Avsnitt 6 och 7 analyserar 

tillämpningsområdet för artikel 101 respektive 102 FEUF samt tillämpar de båda 

artiklarna i förhållande till FIFA:s förbud mot TPO. Innan jag lämnar läsaren fri för 

andra sysslor kommer jag även passa på att knyta ihop säcken med några avslutande 

ord under avsnitt 8. 
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2 Fotbollens organisationer 

 

2.1 Struktur 

Idrottens struktur och dess olika organisationer har en karaktäristik uppbyggnad 

som i jämförelse med många andra delar i samhället är speciell och som i vissa 

avseenden kan resultera i konkurrensrättsliga problem.5 Fotbollen är likt de allra 

flesta idrottsrörelser strukturerad i pyramidform. Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA) återfinns i toppen av pyramiden i form av fotbollens 

världsorganisation.6 Under FIFA finns sex olika regionala förbund, varav Union of 

European Football Associations (UEFA) är det europeiska fotbollförbundet. 7 

Sedermera finns det en mängd nationella fotbollförbund och däribland Svenska 

Fotbollförbundet (SvFF) som är anslutna till både FIFA och UEFA.8 SvFF består i 

sin tur av enskilda ideella fotbollsföreningar,9 där varje förening består av enskilda 

individer i form av föreningsmedlemmar.  

  

Fotbollen och annan idrott är speciell i den meningen att den i stor utsträckning 

bedrivs i ideell form och med hjälp av många frivilliga insatser. Det grundläggande 

syftet med fotbollen är att bedriva en väl fungerande verksamhet innanför de vita 

linjerna på fotbollsplanen. Under senare tid har dock idrotten i allmänhet och 

fotbollen i synnerhet blivit alltmer kommersialiserad och andra syften än att prestera 

på spelplanen har växt sig starka. Det är dock viktigt att särskilja amatöridrotten, 

som än idag bedrivs nästintill uteslutande av ideella krafter, från den professionella 

fotbollen som idag har utvecklats till en mångmiljardindustri. Under säsongen 

2013/2014 hade europeiska fotbollsklubbarna intäkter på över 20 miljarder pund.10 

 

 

 

                                              
5 Se Lindholm, Kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, s. 27. 
6 Artikel 2 FIFA:s stadgar april 2015.  
7 Artikel 20.1 FIFA:s stadgar april 2015.  
8 3 § SvFF:s stadgar.  
9 2 § SvFF:s stadgar.  
10 Deloitte, Annual Review of Football Finance – Highlights, s. 8.  
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2.2 Bundenhet till idrottens regelverk 

En stor del av de idrottsliga regelverken bygger på bundenhet genom frivilligt 

medlemskap och avtalsförhållanden. Fotbollens världsorganisation FIFA har stadgar 

och tävlingsbestämmelser som samtliga regionala förbund förbinder sig att följa när 

de inträder som medlemmar i FIFA. Ett av de grundläggande målen som uttrycks i 

FIFA:s stadgar är att organisationen ska upprätta regler och bestämmelser och 

säkerställa att de införs och sedermera även åtföljs av samtliga fotbollförbund.11 Det 

råder därför inga tveksamheter kring att FIFA har befogenhet att reglera exempelvis 

frågor om hur spelare får finansieras. Däremot finns det såklart andra rättsliga 

instrument såsom EU-rätten som sätter upp vissa ramar för vad FIFA får besluta 

om. De regionala förbunden, exempelvis UEFA, har i sin tur stadgar och 

tävlingsbestämmelser som de nationella förbunden förbinder sig att följa när de 

inträder som medlemmar i UEFA. Då UEFA har förbundit sig att följa FIFA:s 

stadgar och tävlingsbestämmelser måste även de nationella förbunden, exempelvis 

SvFF, följa FIFA:s stadgar och tävlingsbestämmelser.12 De enskilda föreningarna 

har i sin tur förbundit sig att följa de nationella fotbollsförbundens stadgar och 

tävlingsbestämmelser när de inträder som medlemmar i förbundet.13 Föreningars 

medlemskap i nationella fotbollsförbund innebär också en bundenhet till UEFA:s 

och FIFA:s stadgar och bestämmelser. 14  Enskilda spelare, tränare och andra 

föreningsmedlemmar har genom sitt medlemskap i föreningen förbundit sig att följa 

alla de ovan nämnda förbundens stadgar och tävlingsbestämmelser. Genom denna 

struktur skapas en möjlighet att besluta om regler som samtliga inom 

fotbollsrörelsen måste följa. Om dessa regler inte följs finns möjlighet att besluta om 

bestraffningar och sanktioner utan inblandning av allmänna domstolar.  

 

Det finns en stark tradition av att avgöra tvister inom idrotten genom de rättsliga 

instanser som finns inom idrottsrörelsen. Idrotten har skapat något som kan ses 

som ett parallellt rättssystem där inblandning från allmänna domstolar undviks i så 

stor utsträckning det går. I Riksidrottsförbundet (RF) stadgemall, som nya 

                                              
11 Artikel 2 FIFA:s stadgar april 2015. 
12 Artikel 10.4 FIFA:s stadgar april 2015. 
13 Se exempelvis 11 § SvFF:s stadgar. 
14 Malmsten, Pallin, Idrottens föreningsrätt, s. 21. 
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föreningar rekommenderas att använda vid upprättande av föreningens stadgar, 

framgår att tvist om hur föreningens stadgar ska tolkas och tillämpas inte får väckas 

av allmän domstol utan ska avgöras av idrottens skiljenämnd om inte annat framgår 

av RF:s eller specialförbunds stadgar.15 Inom fotbollen finns det en mängd olika 

beslutsorgan som har behörighet att besluta om olika tvister och frågor. SvFF har 

till exempel en disciplinnämnd som är första instans gällande bestraffningsärenden 

för aktörer inom förbundsserierna16 inom svensk fotboll.17 Det framgår även av 

SvFF:s stadgar att talan i tvist där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i 

FIFA, UEFA, SvFF, distriktsförbund eller förening inom nämnda organisationer, 

inte får väckas i allmän domstol utan ska väckas i SvFF:s skiljenämnd.18 Föreningar 

och spelare är som ovan nämndes bundna till att följa SvFF:s stadgar genom sitt 

medlemskap i förbundet. I tvister rörande FIFA:s eller UEFA:s stadgar och övriga 

bestämmelser eller beslut fattade av dessa organ får talan inte väckas vid allmän 

domstol utan tvisten ska hänskjutas till vederbörande organ inom FIFA eller UEFA 

alternativt till Court of Arbitration of Sports (CAS).19 CAS är en skiljenämnd som 

har upprättats för att enbart pröva idrottsliga tvister och utgöra sista instans i dessa 

ärenden.20  

 

Även då aktörer inom fotbollen i princip är begränsade att avgöra tvister genom 

idrottens egna beslutsorgan står inte idrotten och dess bestämmelser helt utanför det 

allmänna rättssystemet. Situationen blir komplex när bestämmelser i de idrottsliga 

regelverken strider mot bestämmelser i de traditionella rättskällorna. Frågan om 

idrotten i någon mån kan särbehandlas och i vilken mån det allmänna rättsystemet 

kan tillämpas på idrottslig verksamhet har diskuterats i ett flertal avgörande från 

EU-domstolen. EU-domstolens praxis kommer att belysas löpande i efterföljande 

avsnitt. För att avgöra i vilken grad idrotten ska särbehandlas är uttrycket idrottens 

särart ett centralt begrepp. Begreppets innebörd och omfång diskuteras i avsnitt 

                                              
15 8 § Riksidrottsförbundets stadgemall för idrottsföreningar.  
16 Förbundsserierna utgörs av Allsvenskan – Division 3 herrar, Damallsvenskan – division 1 damer samt 
Juniorallsvenskan Division 1 och Pojkallsvenskan. Se 53 § SvFF:s stadgar. 
17 53 § SvFF:s stadgar.  
18 49 § SvFF:s stadgar. 
19 52 § SvFF:s stadgar. Se även artikel 67,68 och 69 i FIFA:s stadgar. 
20 S 12, Code of Sports-related Arbitration. 
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6.6.43. Det är ett rimligt antagande att alltfler bestämmelser i idrottsliga regelverk 

kommer att utmanas av de traditionella rättskällorna då idrotten med fotbollen i 

spetsen blir alltmer kommersialiserad. En bestämmelse i ett av idrottens regelverk 

som har kommit att utmanas genom det allmänna rättssystemet är FIFA:s förbud 

mot TPO. 21  I det följande beskrivs vad TPO betyder samt hur och i vilken 

utsträckning fenomenet har använts innan FIFA:s förbud trädde i kraft.  

  

                                              
21 18ter. 1. FIFA RSTP, Third-party ownership of players’ economic rights. 
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3 Third Party Ownership 

 

3.1 Definition 

Third party ownership (TPO) definieras vanligtvis som ett avtal mellan en klubb 

och en tredje part. Tredje part definieras enligt FIFA:s Regulations on the Status 

and Transfer of Players (RSTP) enligt följande: tredje part är en annan part än de två 

klubbar som en spelare övergår mellan, eller en tidigare klubb som spelaren har varit 

registrerad för.22 Den tredje parten kan således utgöras av bolag, investeringsfonder, 

sportagenturer, privata investerare etc.23 FIFA:s definition av tredje part innebär 

också att spelaren själv ses om tredje part.24 Ett TPO-avtal innefattar en rätt för den 

tredje parten att erhålla en del av en eventuell vinst på en framtida försäljning av en 

specifik spelare. 25  Den tredje parten äger således en andel av den ekonomiska 

rättigheten till spelaren. Det är viktigt att poängtera att det finns en skillnad mellan 

den ekonomiska rättigheten och den federativa rättigheten26. 

 

3.1.1 Federativ rättighet 

Den federativa rättigheten av en spelare innebär en rättighet att binda spelaren som 

en professionell fotbollsspelare i en klubb genom ett anställningsavtal samt att 

registrera spelaren i klubben hos det nationella fotbollförbundet.27 Den federativa 

rättigheten innebär även att spelaren tillåts att delta i av förbundens sanktionerade 

tävlingar genom att representera klubben där spelaren är anställd. Det är enbart en 

fotbollsklubb som kan inneha spelarens federativa rättighet, då det enbart är 

klubben som kan binda spelaren genom anställningsavtalet. Det är således inte 

möjligt att tredje parter innehar de federativa rättigheterna till spelare och sedan likt 

exempelvis bemanningsföretag hyr ut spelarna till klubbarna. För att en spelare ska 

få tävla i en av FIFA eller underliggande organisationer anordnad tävling måste 

spelaren vara registrerad i en fotbollsklubb som är medlem i ett nationellt 

                                              
22 Fri översättning av ”a part other than the two clubs transferring a player from on to the other, or any 
previous club, with which the player has been registered.” i p.14 Definitioner, FIFA RSTP.  
23 KPMG, Project TPO, s. 11.  
24 4.2 Q&A Session with FIFA on latest developments of FIFA regulations.  
25 KPMG, Project TPO, s. 11.  
26 Eng. federative rights.  
27 KPMG, Project TPO, s. 11. 
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fotbollförbund. Det betyder att tredjepartsägare aldrig kan äga en del av spelarens 

federativa rättighet samt att det i teorin inte ska finnas något utrymme för en tredje 

part att påverka om och när en spelare ska säljas respektive köpas.  

 

3.1.2 Ekonomisk rättighet 

Den ekonomiska rättigheten av en spelare kan definieras som alla finansiella 

rättigheter som uppkommer från en förhandling eller övergång av den federativa 

rättigheten. 28  Den ekonomiska rättigheten innefattar en rätt att få betalning för 

eventuella summor som uppkommer om den federativa rättigheten övergår till en 

annan fotbollsklubb. Utgångspunkten är att klubben är innehavare av den 

ekonomiska rättigheten. Innan FIFA:s förbud mot TPO trädde i kraft hade dock 

fotbollsklubbar möjlighet att dela den ekonomiska rättigheten med en tredje part, 

det vill säga genom att använda sig av TPO.  

 

TPO innebär alltså att en separat avtalsrelation har ingåtts mellan en investerare och 

en klubb. Avtalet om spelarens ekonomiska rättighet är fristående till 

anställningsavtalet mellan klubben och spelaren. Det är nästintill uteslutande i 

Sydamerika och Europa som fotbollsklubbar har använt sig av TPO.29 

 

3.2 TPO i Sydamerika 

Det finns fog för att påstå att ursprunget till TPO kommer från Sydamerika och att 

typer av TPO användes redan på 1960-talet. Det kom dock att dröja till 1980-talet 

innan TPO blev utbrett, då många sydamerikanska klubbar befann sig i ekonomisk 

kris. 30  På grund av skulder och höga räntor hos banker sökte sydamerikanska 

klubbar efter alternativa finansieringssätt vilket ledde till att det blev alltmer populärt 

att finansiera spelarköp genom tredjepartsägare. 31  Tillämpningen av TPO har 

inkluderat såväl professionella fotbollsspelare som lovande unga amatörspelare. De 

sydamerikanska klubbarnas begränsade ekonomi är ett skäl till varför TPO är vanligt 

                                              
28 KPMG, Project TPO, s. 11. 
29 97,3 % av den totala summan av alla spelarövergångar som finansierats med hjälp av TPO är hänförliga till 
europeiska eller sydamerikanska klubbar enligt CDES, Research on third-party ownership of 
players´economic rights (part II) – Executive Summary, s. 3. 
30 CDES, Research on third-party ownership of players´economic rights (part II) – Executive Summary, s. 3.  
31 CDES, Research on third-party ownership of players´economic rights (part II) – Executive Summary, s. 3.  
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förekommande än idag.32 Brasilien är förmodligen det land där TPO har fått allra 

störst spridning. Hela 90 % av samtliga registrerade fotbollsspelare som deltar i 

brasilianska förstaligan Serie A förmodas ha sin ekonomiska rättighet fördelad på 

olika tredjepartsägare.33 Det är dock av stor vikt att komma ihåg att all statistik 

rörande utbredningen av TPO är framtagen genom diverse antaganden då det finns 

ett stort mörkertal av antalet spelarövergångar som finansierats med hjälp av en 

extern finansiär.  

 

3.3 TPO i Europa 

TPO är inte lika vanligt förekommande i Europa som det är i Sydamerika. Andelen 

spelare i Europa vilkas ekonomiska rättigheter delvis ägs av en tredje part har 

uppskattats till mellan 5,1 och 7,8 %. 34  Det finns dock vissa länder där det är 

vanligare och användningen av TPO har ökat under senare år. Portugal är det land i 

Europa där störst andel spelare uppskattas omfattas av TPO-avtal, ungefär 27 till 36 

% av det totala marknadsvärdet av spelare i Portugal är hänförliga till spelare under 

TPO-avtal.35  

  

Även innan FIFA beslutade om att förbjuda TPO fanns det vissa nationella 

fotbollförbund i Europa som förbjudit TPO i sina inhemska ligor. I England 

infördes ett förbud mot TPO inför starten av säsongen 2008/2009. Reda innan 

FIFA:s förbud mot TPO trädde i kraft var således en engelsk klubb som ville köpa 

en spelare vars ekonomiska rättighet ägdes av en tredje part tvungen att köpa ut den 

tredje parten så att klubben själv ägde spelarens hela ekonomiska rättighet.36 Det 

franska fotbollförbundet införde ett förbud mot TPO redan under tidigt 1990-tal37. 

Även det polska fotbollförbundet har på eget bevåg infört ett förbud mot TPO38, 

det polska förbudet är långtgående och förbjuder förmodligen fler situationer än vad 

FIFA:s förbud omfattar.39  

                                              
32 KPMG, Project TPO, s. 33. 
33 KPMG, Project TPO, s. 33.  
34 KPMG, Project TPO, s. 6. 
35 KPMG, Project TPO, s. 6. 
36 Förbudet återfinns numera i reglerna U.39 och U-40 i Premier League Handbook. 
37 Artikel 221 i the French League Administrative Rules. 
38 Artikel 33.4 i Polish Football Association’s Status and Players Regulation. 
39 Se EPFL Sports Law Bulletin, nr 10, s. 26. 
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Trots att två av de största fotbollsligorna i världen, Premier League i England och 

Ligue 1 i Frankrike, förbjudit TPO uppskattades det totala marknadsvärdet av 

spelare i Europa som befinner sig under tredjepartsägande uppgå till någonstans 

mellan 725 – 1 100 miljoner euro år 2013.40 I Sverige har de flesta föreningar som är 

medlemmar i Svensk Elitfotboll41 (SEF) haft någon form av riskkapitallösning där 

externa finansiärer bidrar till ökade möjligheter för föreningen att rekrytera spelare.42 

 

3.4 FIFA:s förbud mot TPO 

3.4.1 Förbudets innebörd 

Efter ett beslut från FIFA är det sedan den 1 maj 2015 förbjudet för samtliga 

fotbollsklubbar att använda sig av TPO. Redan innan förbudet mot TPO trädde i 

kraft har det varit förbjudet med tredjepartsinflytande (TPI). TPI betyder att en 

tredje part har möjlighet att påverka klubben i arbetsrättsliga- eller 

övergångsrelaterade frågor, såsom exempelvis om en spelare ska köpas eller säljas.43 

Det tidigare förbudet mot tredjepartsinflytande innebar alltså att det var tillåtet att 

en extern finansiär ägde en del av en spelares ekonomiska rättighet. Numera är dock 

även själva tredjepartsägandet av en spelares ekonomiska rättighet förbjudet. 

Förbudet anges i sin helhet nedan.  

 

”No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third 

party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation 

payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is 

being assigned any rights in relation to a future transferor transfer compensation.”44 

 

Regeln har implementerats i 1 kap 20 § i SvFF Representationsbestämmelser 2016 

och fått följande lydelse.  

 

                                              
40 KPMG, Project TPO, s. 22.  
41 Svensk Elitfotboll är en intresseorganisation för alla föreningar som spelar i Allsvenskan och Superettan, 
vilka är de två högsta serierna i Sverige. 
42 Se Fhager och Lindhardt, FIFA:s nya förbud mot tredjepartsägande – några reflektioner, s. 2. 
43 Se18ibis.1 Third-party influence on clubs, FIFA RSTP samt 1 kap. 20 § SvFF:s 
Representationsbestämmelser. 
44 18ter. 1. Third-party ownership of players’ economic rights. FIFA RSTP. 
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”Förening får inte träffa överenskommelse som ger tredje part rätt att, helt eller 

delvis, ta del av framtida ersättning för en spelare som övergår till en ny förening, 

eller som ger tredje part annan rätt i förhållande till en framtida spelarövergång eller 

övergångsersättning.”  

 

Förbudet innebär alltså att ingen klubb eller spelare får ingå ett avtal med en tredje 

part där en tredje part är utlovad ekonomisk ersättning, antingen helt eller delvis, för 

framtida övergångar från en klubb till en annan, eller är berättigad några rättigheter i relation 

till framtida övergångar eller övergångsersättningar.  

 

3.4.2 Sanktioner 

FIFA:s förbud mot TPO är kopplat till sanktioner om klubbar eller spelare bryter 

mot förbudet. De nationella fotbollförbunden är ansvariga för att vidta disciplinära 

åtgärder mot en förening som bryter mot förbudet i ärenden rörande en övergång 

på nationell nivå. Är det frågan om en internationell övergång ska FIFA:s 

Disciplinnämnd besluta om och vidta adekvata åtgärder.45 Enligt artikel 18.6ter i 

FIFA RSTP kan en förening eller spelare som inte följer bestämmelserna påföras 

disciplinära sanktioner av FIFA:s Disciplinnämnd.  Det framgår inte av 

sanktionsartikeln vilka typer av sanktioner som åsyftas. Däremot har FIFA den 17 

september 2015 beslutat att den belgiska klubben FC Seraing ska påföras sanktioner 

för att klubben har agerat i strid mot TPO-bestämmelserna. FIFA:s Disciplinnämnd 

konstaterade att klubben hade sålt delar av flera spelares ekonomiska rättigheter till 

en tredje part och ingått avtal som innebar att tredje part hade möjlighet att påverka 

klubbens självständighet i frågor om spelarövergångar. Klubben sanktionerades med 

ett transferförbud46 för de kommande fyra registreringsperioderna47 samt böter om 

150 000 CHF48. FIFA:s Disciplinnämnd utfärdade även en varning om att ytterligare 

sanktioner kommer utgå om överträdelsen fortgår samt en reprimand där ett 

                                              
45 5.1 Q&A Session with FIFA on latest developments of FIFA Regulations. 
46 Ett transferförbud förbjuder en klubb att registrera en spelare under den aktuella perioden. Artikel 23 FIFA 
Disciplinary Code.   
47 Registreringsperiod är de två perioder under ett år som fotbollsföreningar kan genomföra övergångar av 
spelare samt registrera spelaren och få den godkänd för att representera föreningen i tävlingsverksamhet. 
48 Schweiziska franc. 
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skriftlig ogillande framfördes.49 Sanktionerna utfärdades i enlighet med artikel 13, 

14, 15 och 23 i FIFA Disciplinary Code. Det är därmed sannolikt att de 

huvudsakliga sanktionerna för fotbollsklubbar som inte följer förbudet mot TPO 

kommer att utgöras av transferförbud och böter.  

 

3.4.3 Konsekvenser av förbudet 

Fotbollsklubbarnas behov av kapital kommer med största sannolikhet inte att 

minska i framtiden, en mer trolig utveckling är snarare att kapitalbehovet kommer 

att öka. När nu klubbarna förbjuds att använda tredjepartsägande vid 

spelartransaktioner kommer antagligen andra alternativa finansieringstyper att 

utvecklas. FIFA:s förbud mot TPO är inte helt vattentätt då det finns vissa kryphål 

som den kreativa med all säkerhet kommer att utnyttja. Förbudet är absolut i den 

meningen att det inte finns några undantag eller möjligheter att bevilja dispens från 

bestämmelsen. Däremot är förbudet inte så begränsande som det vid en första 

anblick kan verka. 

  

FIFA har å ena sidan givit uttryck för att föreningar som försöker kringgå förbudet 

kommer att sanktioneras av FIFA men att en bedömning ska göras från fall till fall.50 

Danska Fotbollförbundet51 (DBU) har kommunicerat med FIFA för att försöka 

klargöra vad som omfattas av förbudet.52 I kommunikationen med DBU har FIFA å 

andra sidan öppnat upp för alternativa möjligheter för externa finansiärer att 

investera i en förening med syfte att sedan få avkastning på investeringen. Det är 

tillåtet för en förening att ingå ett avtal med en tredje part där den tredje parten får 

rätt till en viss procentuell del av föreningens totala intäkter från samtliga 

spelarövergångar under en viss period. Likaså är det tillåtet att föreningen ingår ett 

avtal med tredje part där tredje parten får rätt till en viss procentuell del av 

föreningens hela totala vinst, det vill säga utan begränsning till vinst endast relaterad 

till spelarövergångar. Av FIFA:s svar på DBU:s frågor och utifrån hur förbudet är 

formulerat går det att dra slutsatsen att förbudet är begränsat till avtal där den tredje 

                                              
49 FIFA, Media Release, Belgian club FC Seraing sanctioned under third-party influence and third-party 
ownership rules. 
50 5.4 Q&A Session with FIFA on latest developments of FIFA regulations.  
51 Dansk Boldspil-Union.  
52 Se DBU, Tredjepartskontrakter, Fortolkning af FIFA’s TPO forbud.  
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parten kompenseras för en framtida spelarövergång av en eller flera specifika spelare. 

Det är därför troligt att samtliga typer av tredjepartsavtal som är knutna till en eller 

flera specifika spelare kommer att strida mot förbudet. FIFA reserverar sig dock för 

att svaren i korrespondensen med DBU inte är bindande och kan komma att 

förändras i framtida liknande fall.53  

  

FIFA är av uppfattningen att förbudet mot TPO är helt och hållet förenligt med 

EU-rättslig konkurrensrätt, men som ovan nämnts finns det möjlighet att 

argumentera för det motsatta. För att kunna avgöra den frågan är det dock 

nödvändigt att till en början förstå den övergripande relationen mellan EU och 

idrott.  

  

 

  

                                              
53 Se DBU, Tredjepartskontrakter, Fortolkning af FIFA’s TPO forbud. 
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4 EU och idrott 

 

4.1 Bakgrund 

Idrotten har i mångt och mycket utelämnats från den EU-rättsliga regleringen. När 

EG-fördraget trädde i kraft 1958 lämnades idrotten helt utanför regleringen. En 

tänkbar anledning till att idrotten inte ansågs vara en del av EU-rättens 

tillämpningsområde var förmodligen att idrotten vid tidpunkten för införandet till 

större del bedrevs på amatörnivå. De kommersiella inslagen i idrotten var betydligt 

mer sällsynta än vad de är idag. Under lång tid har idrott således inte nämnts i de 

EU-rättsliga fördragen. Vid införandet av Lissabonfördraget 2009 kom dock 

idrotten att för första gången explicit innefattas av ett EU-rättsligt fördrag. Artikel 

165 FEUF fastslår bland annat 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 funktion. Enligt 

Lindholm har artikeln begränsad betydelse för EU-rättens tillämpning på idrotten, 

men han menar att mycket tyder på att EU kommer allt närmare att anta lagstiftning 

för idrottens verksamhet.54  

 

EU har således än så länge varit försiktig att påverka den idrottsliga verksamheten 

genom positiv integration, det vill säga genom att anta lagstiftning. Däremot har 

EU-domstolen i flera domar påverkat den idrottsliga verksamheten genom negativ 

integration, det vill säga genom att förbjuda eller begränsa bestämmelser i de 

idrottsliga regelverken.55 Införande av artikel 165 i FEUF har enligt Lindholm ingen 

eller i vart fall mycket begränsad betydelse för den negativa integrationen på 

idrottsverksamheten och dess förhållande till konkurrensrätten.56 Det är dock alltför 

tidigt att avföra artikelns betydelse då EU-domstolen än så länge enbart i ett 

begränsat antal fall haft möjlighet att tillämpa bestämmelsen.57  Artikel 165 FEUF 

bör inte påverka den EU-rättsliga konkurrensrättens tillämpning på idrotten, då det 

                                              
54 Se Lindholm, Artikel 165 FEUF - ett genombrott i EU-rättens förhållande till idrotten? s. 162.  
55 En stor del av relevant EU-rättslig praxis kommer att belysas i efterföljande avsnitt. 
56 Lindholm, Artikel 165 FEUF - ett genombrott i EU-rättens förhållande till idrotten? s. 162 samt Halgreen, 
European Sports Law s. 393.  
57 Se bland annat mål C-325/08, Olympique Lyonnais SASP mot Bernard och Newcastle UFC, p.40. 
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inte finns något i bestämmelsen som förändrar konkurrensrättens 

tillämpningsområde. Därför finns det inga bestämmelser i fördragen som kan 

fungera som vägledning i en bedömning av relationen mellan idrottens egna 

regelverk och EU:s konkurrensrätt. Den bedömningen är således utlämnad till att 

baseras på EU-rättslig praxis, diverse riktlinjer samt analogier från andra sektorer. 

 

4.2 EU-rättens tillämpningsområde 

4.2.1 Allmänt 

För att besvara frågan ifall FIFA:s förbud mot TPO strider mot artiklarna 101 

FEUF och 102 FEUF måste det först konstateras att FIFA:s verksamhet i det här 

fallet omfattas av EU:s befogenheter. I ett flertal fall från EU-domstolen har 

domstolen klarlagt i vilken mån idrotten faller in under EU-rättens 

tillämpningsområde. 

 

4.2.2 Walrave  

Den första gången idrotten behandlades i en dom från EU-domstolen var för över 

40 år sedan i målet Walrave.58 Fallet handlade om den nu utdöda idrotten motor-

paced cycling, vilken i korthet gick ut på att cyklister genomförde cykeltävlingar 

genom att cykla bakom en farthållare på motorcykel vars uppgift var att hålla uppe 

farten samt ge cyklisten mindre luftmotstånd. Det internationella cykelförbundet59 

införde regler om att farthållaren och cyklisten måste ha samma nationalitet för att 

få tävla i världsmästerskap. Två nederländska farthållare, Mr. Walrave och Mr. 

Koch, ville dock fortsätta att jobba som motorcykelburna farthållare för cyklister 

från andra länder än Nederländerna. De båda farthållarna ansåg att de nya reglerna 

utgjorde olaglig diskriminering på grund av nationalitet. EU-domstolen konstaterar i 

Walrave, vilket har fått stor betydelse för framtida fall, att idrottslig verksamhet faller 

under EU-rätten enbart i den mån det utgör en ekonomisk verksamhet.60 

 

 

                                              
58 Mål C-36/74 Walrave & Koch mot Union Cycliste International. 
59 Union Cyclist International.  
60 Mål C-36/74 Walrave & Koch mot Union Cycliste International p. 4.  
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4.2.3 Dona 

Två år efter Walrave satte EU-domstolen återigen tänderna i idrottens regelverk, 

denna gång handlade det om nationella regler i italiensk fotboll i fallet Dona 61 . 

Italienska fotbollförbundet införde regler som begränsade utländska spelare rätt att 

delta i matcher i italienska fotbollsligor, vilket en agent motsatte sig då han ville 

rekrytera utländska spelare till Italien. EU-domstolen konstaterade att bestämmelser 

om att enbart tillåta medborgare i den ifrågavarande staten att delta i 

fotbollsmatcher strider mot ett flertal EU-rättsliga bestämmelser. Om uteslutandet 

av utländska spelare däremot inte bygger på ekonomiska grunder utan enbart rör 

sporten som sådan anses en sådan reglering vara förenlig med EU-rätten.62  

 

4.2.4 Ekonomisk verksamhet 

För att EU-rätten ska bli tillämplig måste det alltså röra sig om en ekonomisk 

verksamhet. Det kan numera vara svårt att se hur EU-domstolen kom fram till att 

begreppet ekonomisk verksamhet ska vara den centrala bedömningen av EU-rättens 

omfattning. Begreppet ekonomisk verksamhet fanns dock med i artikel 2 i fördraget 

om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget).63 Idag 

är EEG-fördraget ersatt av FEUF, vilket saknar en hänvisning till ekonomisk 

verksamhet.  EU-domstolens slutsats från Walrave och Dona om att idrottslig 

verksamhet faller in under EU-rättens tillämpningsområde enbart i den mån det rör 

ekonomisk verksamhet har dock även bekräftats i senare domar.64  

 

Vad som anses utgöra en ekonomisk verksamhet behöver därför klargöras. Regler 

som enbart berör idrotten anses inte utgöra ekonomisk verksamhet. 65  Det bör 

betyda att till exempel regler om hur många spelare som varje lag får ha på 

spelplanen, regler om hur mål görs, regler om hur en match avgörs inte utgör 

                                              
61 Mål C-13/76 Dona mot Mantero. 
62 Mål C-13/76 Dona mot Mantero p.12. 
63 Se hänvisning i mål C-36/74 Walrave & Koch mot Union Cycliste International p. 4. 
64 Se mål C-415/93 URBSFA mot Bosman p.73, de förenade målen C-51/96 och C-191/97 Deliége mot 
Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL p.41, mål C-176/96 Lehtonen mot FRBSB p. 32, 
mål C-519/04 P Meca-Medina och Majcen mot Kommissionen p.22 och senast i mål C-325/08 Olympique 
Lyonnais SASP mot Bernard och Newcastle UFC p.27. 
65 Mål C-36/74 Walrave & Koch mot Union Cycliste International p. 8 och mål 13/76 Dona mot Mantero 
p.12. 
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ekonomisk verksamhet och därmed inte faller in under EU-rättens 

tillämpningsområde. EU-domstolen har dock i Meca-Medina66 valt att inta en mer 

restriktiv hållning där domstolen uttrycker att regler som enbart berör idrotten och 

därmed inte har något med ekonomisk verksamhet att göra inte nödvändigtvis faller 

utanför tillämpningsområdet för konkurrensbestämmelserna i artikel 101 FEUF och 

102 FEUF. 67  En bedömning bör göras från fall till fall och det är enligt 

Kommissionen inte möjligt att formulera allmänna riktlinjer beträffande 

konkurrensrättens tillämpning på idrotten.68 En konkurrensrättslig bedömning av 

huruvida FIFA:s förbud mot TPO är förenlig med EU-rätten eller inte ska enligt 

EU-domstolen göras utefter en bedömning av om FIFA utgör ett företag, huruvida 

FIFA begränsar konkurrensen eller missbrukar sin dominerande ställning samt om 

begränsningen eller missbruket har en mellanstatlig påverkan.69 

 

Enligt Lindholm är det omöjligt att konstruera en uttömmande lista över vad som 

utgör en ekonomisk verksamhet 70 , vilket jag är benägen att hålla med om då 

potentiella konflikter mellan EU rätten och idrottsliga regelverk i det närmaste är 

oändliga. Kommission har dock gett exempel på några verksamheter som är 

uppenbart ekonomiska, däribland spelarövergångar med en övergångssumma i 

gengäld.71  FIFA:s förbud mot TPO bör därför inte anses vara en bestämmelse av 

enbart idrottslig karaktär. Även om det huvudsakliga syftet med att köpa och sälja 

spelare är att optimera förutsättningarna för att göra ett bra resultat på 

fotbollsplanen finns det klara ekonomiska bakomliggande syften. Någon större 

tveksamhet om att FIFA:s förbud mot TPO faller in under EU-rättens 

tillämpningsområde tycks därför inte finnas varför det i den här situationen snarare 

handlar om huruvida de specifika konkurrensrättsliga artiklarna i fördraget är 

tillämpliga eller inte.  

  

                                              
66 Mål C-519/04 P Meca-Medina och Majcen mot Kommissionen. 
67 Mål C-519/04 P Meca-Medina och Majcen v. Kommissionen p. 31.  
68 Kommissionen, Vitbok om idrott, s. 14. 
69 Mål C-519/04 P Meca-Medina och Majcen mot Kommissionen p. 30.  
70 Lindholm, Idrottsjuridik, s. 221. 
71 Kommissionen, The EU and Sport, bilaga I, del 1.  
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5 Relevant marknad 

 

5.1 Allmänt 

En väsentlig del av den konkurrensrättsliga bedömningen är att fastslå vad som 

utgör den relevanta marknaden. Den relevanta marknaden har avgörande betydelse 

för att bedöma dels om ett avtal eller beslut är konkurrensbegränsande, dels för att 

bedöma om ett företag har missbrukat sin dominerande ställning. 

Fotbollsmarknaden är stor och inkluderar flera olika marknader, såsom exempelvis 

marknaden för reklamintäkter, sponsorrättigheter eller tv-rättigheter. Dessa 

marknader är dock inte av relevans för en konkurrensrättslig bedömning av FIFA:s 

förbud mot TPO, då förbudet inte reglerar dessa marknader. En bedömning av vad 

som utgör den relevanta marknaden görs med fördel i två steg. Dels måste den 

relevanta produktmarknaden definieras och dels måste den relevanta geografiska 

marknaden definieras. För att bedöma den relevanta marknaden har Kommissionen 

tagit fram vissa riktlinjer som kan tjäna som utgångspunkt för bedömningen.72 

 

5.2 Produktmarknaden 

Den relevanta produktmarknaden ska enligt Kommissionens riktlinjer innefatta 

”[…] alla varor eller tjänster som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den 

tilltänkta användningen av konsumenter betraktas som utbytbara.”73 Den centrala 

delen i Kommissionens definition är således ett utbytbarhetsrekvisit. En bedömning 

måste alltså ske i varje enskilt fall om det går att byta ut produkten eller tjänsten mot 

en annan produkt eller tjänst. Bedömningen ska göras utifrån vad som anses 

utbytbart från konsumenters perspektiv. I United Brands var den första frågan som 

domstolen hade att ta ställning till huruvida bananer är en egen produktmarknad 

eller om bananer är utbytbara mot annan frukt. Domstolen konstaterade att det 

                                              
72 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C372/03). 
73 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C372/03), p.7. 
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genom diverse undersökningar har visats att bananer inte är utbytbara mot annan 

frukt och att bananmarknaden därför utgjorde den relevanta produktmarknaden.74  

 

En liknande bedömning ska således göra gällande fotbollsspelare. När FIFA 

beslutar om att förbjuda TPO innebär det en begränsning av hur fotbollsspelare får 

finansieras. Beslutet gäller samtliga fotbollsspelare. För att avgöra om den relevanta 

produktmarknaden enbart innefattar tjänsten att jobba som fotbollsspelare ska en 

bedömning göras om tjänsten kan bytas ut mot en annan tjänst. Skulle det vara så 

att fotbollsklubbar lika gärna anställer en idrottsman inom en annan idrott skulle 

produktmarknaden förmodligen ha varit tjänster av idrottsmän. Då en fotbollsklubb 

av uppenbara skäl vill anställa enbart idrottsmän som spelar fotboll, borde den 

relevanta produktmarknaden enligt min mening begränsas till enbart tjänster av 

fotbollsspelare. 

 

5.3 Geografiska marknaden  

Den relevanta geografiska marknaden definieras i Kommissionens riktlinjer som 

”[…] det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta 

produkterna eller tjänsterna, inom vilka konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade 

och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av 

väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren”75. Om det saknas speciella faktorer som 

delar upp marknaden kan den relevanta geografiska marknaden utgöras av hela 

EU.76 Samtliga EU:s medlemsstater har ett nationellt fotbollförbund som är medlem 

i FIFA. FIFA:s regler gäller för samtliga nationella fotbollförbund vilket betyder att 

konkurrensvillkoren är desamma inom hela EU. Min uppfattning är därför att det 

inte finns något skäl till att begränsa den geografiska marknaden ytterligare.  

 

 

 

 

                                              
74 Mål C-27/76, United Brands mot Kommissionen, p. 35. 
75 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C372/03), p. 8. 
76 Se bland annat Kommissionens beslut 22 december 1987, 88/138/EEC, Eurofix-Bauco v. Hilti, p. 56.  
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5.4 Den relevanta marknaden  

Den geografiska marknaden och produktmarknaden bildar tillsammans den 

relevanta marknaden som ska ligga till grund för bedömningen av om FIFA:s 

förbud mot TPO är oförenligt med artikel 101 och artikel 102 FEUF. Den relevanta 

marknaden är enligt ovan fört resonemang marknaden för fotbollsspelare inom hela 

EU, vilket i de följande avsnitten kommer att benämnas spelarmarknaden. 
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6 Artikel 101 FEUF 

 

6.1 Allmänt 

Artikel 101.1 FEUF uttrycker ett förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten. 

Förbudet innebär att avtal mellan företag, beslut av 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 inre marknaden är förbjudet. Ett avtal eller beslut som bedöms som 

konkurrensbegränsande kan dock rättfärdigas i enlighet med artikel 101.3 FEUF. 

Avtal eller beslut som bedöms som förbjudna och som inte kan rättfärdigas är 

därmed också ogiltiga enligt artikel 101.2 FEUF. För att artikel 101.1 FEUF ska vara 

tillämplig behöver fyra rekvisit vara uppfyllda. Det måste för det första vara ett 

företag eller en företagssammanslutning som ingår avtalet eller fattar beslutet 

(företagskriteriet). För det andra måste det röra sig om ett avtal, beslut eller 

samordnande förfarande, det vill säga någon form av samverkan 

(samverkanskriteriet). För det tredje finns det ett krav på att avtalet eller beslutet 

måste påverka handeln mellan medlemsstaterna (samhandelskriteriet). För det fjärde 

måste avtalet eller beslutet vara konkurrensbegränsande (konkurrensbegränsande-

kriteriet).  

 

6.2 Företagskriteriet  

För att avtalet ska omfattas av tillämpningsområdet för artikel 101.1 FEUF måste 

avtalet eller beslutet ha ingåtts av företag eller företagssammanslutningar. Det finns 

ingen definition av dessa begrepp i fördraget. Företagskriteriet ska dock enligt EU-

domstolen praxis ges en vid innebörd. I Höfner77 har domstolen konstaterat ”[…] att 

begreppet företag inom ramen för konkurrensrätten omfattar varje enhet som 

utövar ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form och sättet för dess 

finansiering [...]”.78 För att det ska ses som ett företag i konkurrensrättslig mening 

                                              
77 Mål C‐ 41/90 Höfner och Fritz mot Macrotron. 

78 Mål C‐ 41/90 Höfner och Fritz mot Macrotron, p. 21.  
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behöver objektet inte bestå av någon särskild rättslig form. 79  Det är inte heller 

nödvändigt att en organisation eller en förening har ett vinstsyfte för att den ska 

klassificeras som företag i konkurrensrättslig mening.80 I den aspekten kan alltså 

FIFA ses som ett företag. Med beaktande av att vinstsyftet inte är relevant är det 

enligt Parrish uppenbart att idrottsliga organisationer kan utgöra företag.81  

 

Det är enligt min mening nödvändigt att bedöma frågan om en idrottslig 

organisation såsom FIFA ska ses som ett företag eller en företagssammanslutning 

utifrån en större kontext, då ett objekt kan bedömas olika beroende på vilken 

situation objektet befinner sig i. Kommissionen har konstaterat att den tyska 

fotbollsligan Bundesliga både utgör ett företag och en företagssammanslutning.82 En 

jämförelse kan också göras med stater som enligt terminologin i artikel 101.1 FEUF 

kan utgöra ett företag när staten exempelvis hyr ut fastigheter, medan en stat 

svårligen kan ses som ett företag när den utövar sina offentliga maktbefogenheter.83  

FIFA har tidigare ansetts utgöra ett enskilt företag i ett fall från Kommissionen där 

FIFA hade sålt biljetter till fotbolls-VM i Italien 1990.84  Tribunalen har i Piau85 

ansett att FIFA även utgör en företagssammanslutning.86 Domstolen konstaterade 

att FIFA:s medlemmar består av nationella fotbollförbund som i sin tur har 

fotbollsföreningar som bedriver ekonomisk verksamhet som medlemmar. De 

nationella fotbollsföreningarna är således företag i enlighet med terminologin i 

artikel 101.1 FEUF och de nationella fotbollförbunden är företagssammanslutningar 

enligt samma terminologi. 87  Enligt Tribunalen är nationella fotbollförbund 

företagssammanslutningar oavsett om de nationella fotbollsföreningarna är 

professionella föreningar eller amatörföreningar.88 De nationella fotbollförbunden 

kan även utgöra företag på grund av innehav av exklusiva sändningsrättigheter samt 

                                              
79 Se Faull och Nikpay, The EU Law of Competition, s. 190 samt Whish och Bailey, Competition Law, s. 86. 
80 Mål C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) mot Elliniko Dimosio, p. 28-29. 
81 Parrish, Richard, Sports Law and Policy in the European Union, s. 117. 
82 Kommissionens beslut 27 maj 2005, DG COMP/C-.2/37.214, Bundesliga, p. 21. 
83 Se mål C-138/11 Compass-Datenbank GmbH mot Republik Österreich, p.36 och där vidare hänvisningar. 
84 Kommissionens beslut 27 oktober 1992, IV/33.384 och IV/33.378, Distrubution of Package Tours During 
the 1990 World Cup, p. 49. 
85 Mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen. EU-domstolen har ogillat överklagan av Tribunalens 
beslut, se C-171/06 P, Laurent Piau mot Kommissionen. 
86 Mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen, p. 72. 
87 Mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen, p. 69. 
88 Mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen, p. 70. 
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att de är skyldiga att överföra en del av bruttointäkterna från internationella matcher 

till FIFA. Därigenom anser Tribunalen att de utövar en ekonomisk verksamhet.89 

Då de nationella fotbollförbund som FIFA består av är att anse som både 

företagssammanslutningar och företag leder Tribunalens resonemang till att FIFA 

även utgör en företagssammanslutning.90 För att applicera ovanstående resonemang 

på FIFA:s beslut om att förbjuda TPO är det därför troligt att FIFA i det här 

sammanhanget utgör en företagssammanslutning. FIFA:s agerande att stipulera 

bestämmelser utgör inte en ekonomisk verksamhet, vilket leder till att FIFA inte kan 

ses som ett företag. Däremot är de nationella fotbollsföreningarna i högsta grad att 

ses som företag när de säljer och köper spelare, vilket då enligt Tribunalen slutsats i 

Piau leder till att FIFA ska ses som en företagssammanslutning.  

 

6.3 Samverkanskriteriet 

Vidare finns det ett krav i artikel 101.1 FEUF att någon form av samverkan måste 

ha genomförts, närmare bestämt genom avtal mellan företag, beslut av 

företagssammanslutningar eller samordnande förfaranden. Vad som utgör ett avtal 

enligt artikel 101.1 FEUF har i praxis getts en vid innebörd. Det räcker att företagen 

har uttryckt en gemensam vilja att bete sig på ett visst sätt på marknaden för att det 

ska ses som ett avtal.91 Det finns heller inga formkrav på hur den gemensamma 

viljan uttrycks.92 Generaladvokaten Lenz ansåg i Bosman att det inte förelåg några 

större svårigheter att konstatera att idrottsliga regler ska klassificeras som avtal 

mellan företag.93 Då EU-domstolens och Kommissionens praxis innefattar en vid 

definition av avtal är det enligt Parrish regler om exempelvis spelarövergångar utan 

tvekan avtal mellan företag eller företagssammanslutningar.94 

 

Det finns dock skäl att snarare se idrottsliga regler som beslut av 

företagssammanslutningar. Ett avgörande kriterium för om det är ett beslut av en 

                                              
89 Mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen, p. 71. 
90 Mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen, p. 72. 
91 Mål T-7/89, SA Hercules Chemicals mot Kommissionen p. 2. 
92 Faull och Nikpay, The EU Law of Competition, s. 204. 
93 Generaladvokat Lenz förslag till avgörande i mål C-415/ 93 URBSFA mot Bosman p. 258. 
94 Parrish, Richard, Sports Law and Policy in the European Union, s. 117. 
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företagssammanslutning är om det utgör ett institutionaliserat sätt för samordning.95 

Strukturen inom fotbollsorganisationerna, med FIFA högst upp i 

organisationspyramiden, bör vara ett tydligt exempel på ett institutionaliserat sätt för 

samordning. När FIFA beslutade om att förbjuda TPO fattades beslutet av 

företagssammanslutningen FIFA och inte genom avtal mellan de nationella 

förbunden eller fotbollsföreningarna. De nationella förbunden och 

fotbollsföreningarna har inte enhälligt uttryckt en vilja att reglera spelarmarknaden 

på det sätt som FIFA beslutade om genom förbudet mot TPO. De nationella 

förbunden och fotbollsföreningarna utgör inte en avtalspart, utan de har enbart 

samtyckt till att följa de av FIFA stipulerade stadgarna och bestämmelserna. 

Avgörande för att bedöma huruvida förbudet ska klassificeras som ett avtal mellan 

företag eller ett beslut av en företagssammanslutning bör enligt min mening därför 

vara hur införandet av förbudet genomfördes snarare än hur objektet FIFA ska 

betraktas.  

 

Som ovan nämnts kan FIFA ses både som ett företag och som en 

företagssammanslutning. I de fall FIFA exempelvis ingår arrangörsavtal med ett 

nationellt förbund för att anordna ett världsmästerskap i fotboll är det ett avtal 

mellan företag. När FIFA beslutar om regler som nationella förbund och 

fotbollsföreningar måste följa är det enligt min uppfattning ovan ett beslut av en 

företagssammanslutning. Frågan om FIFA:s förbud bör ses som ett avtal eller ett 

beslut av en företagssammanslutning är dock snarare av akademiskt intresse, då det 

inte har någon betydelse för konkurrensbedömningen eftersom både avtal mellan 

företag och beslut av företagssammanslutningar omfattas av artikel 101.1 FEUF.96 

Syftet med att artikel 101.1 FEUF omfattar avtal mellan företag, beslut av 

företagssammanslutningar samt samordnande förfarande är inte att försöka särskilja 

dessa olika former av samverkan. Artikel 101.1 FEUF breda omfång syftar snarare 

till omfatta samtliga typer av samförstånd som endast skiljer sig i hur de kommit till 

uttryck samt till att förhindra att företag väljer andra samverkansformer än avtal för 

                                              
95 Mål C-382/12 P, MasterCard m.fl. mot Kommissionen p. 64. 
96 Ett samordnat förfarande, som utgör den sista samverkansformen i artikel 101.1 FEUF, uppstår om företag 
utan att ingå någon form av avtal eller beslut genomför en gemensam aktion. Då FIFA har antingen genom 
ett avtal eller ett beslut genomfört förbudet blir frågan om samordnat förfarande inte aktuell. 
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att undvika konkurrensrätten.97 Som ovan nämnts agerar inte FIFA som ett företag 

på spelarmarknaden. FIFA:s uppgift på spelarmarknaden är att införa bestämmelser 

samt se till att införda bestämmelser upprätthålls. En sådan verksamhet är inte 

ekonomisk. Däremot ska FIFA ses som en företagssammanslutning, vilket även får 

konsekvensen att förbudet rimligtvis bör ses som ett beslut fattat av 

företagssammanslutningen FIFA. 

 

6.4 Samhandelskriteriet 

6.4.1 Allmänt 

Ett tredje rekvisit som måste vara uppfyllt för att artikel 101.1 FEUF ska vara 

tillämplig är att FIFA:s beslut att förbjuda TPO påverkar handeln mellan 

medlemsstaterna. Om inte handeln mellan medlemsstaterna påverkas omfattas inte 

beslutet av den EU-rättsliga konkurrensrätten. 98  Av ordalydelsen i artikel 101.1 

FEUF framgår det inte i vilken grad beslutet ska påverka den mellanstatliga handeln. 

EU-domstolen har dock i praxis etablerat ett märkbarhetsrekvisit. 99  Vidare har 

Kommissionen tagit fram riktlinjer för hur ordalydelsen ”kan påverka handeln 

mellan medlemsstaterna” ska tolkas. 100  Enligt Kommissionens riktlinjer bör 

bedömningen delas upp i tre olika beståndsdelar. Utifrån den i uppsatsen aktuella 

frågeställningen ska det för det första bedömas om FIFA:s beslut innefattas av 

begreppet handel mellan medlemsstaterna. För det andra ska en bedömning göras av om 

beslutet innefattas av begreppet kan påverka. Den tredje och därmed sista 

beståndsdelen av bedömningen är enligt Kommissionen, baserat på EU-domstolens 

praxis, att avgöra om FIFA:s beslut har märkbar effekt.  

 

 

 

 

                                              
97 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mot Raad van bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit, p. 23 samt mål C-382/12 P, MasterCard m.fl. mot Kommissionen p.63. 
98 Ett beslut eller avtal kan dock fortfarande omfattas av nationella konkurrensbestämmelser. Se exempelvis 2 
kap 1 § konkurrenslagen (2008:579). 
99 Mål C-22/71, Béguelin Import mot G.L. Import Export, p. 16. 
100 Tillkännagivande från Kommissionen, Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 
i fördraget (2004/C 101/07) 
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6.4.2 Handel mellan medlemsstaterna 

Begreppet handel mellan medlemsstater innebär att en gränsöverskridande 

ekonomisk verksamhet måste bedrivas mellan minst två medlemsstater.101 FIFA:s 

beslut om att förbjuda TPO skulle alltså inte omfattas av begreppet om 

spelarmarknaden var isolerad till varje enskild medlemsstat. Det är dock inte så 

marknaden för övergångar av professionella fotbollsspelare ser ut. Under sommaren 

2015 skede det 2871 internationella övergångar av fotbollsspelare runt om i världen, 

varav 616 övergångar var inkommande övergångar till de fem största fotbollsligorna 

i Europa.102 Värt att notera är också att dessa siffror är en minskning jämfört med 

föregående år. 103  I Bosman har generaladvokaten Lenz uttryckt att regler om 

spelarövergångar har en väsentlig påverkan på handeln mellan medlemsstater. 104 

Påståendet prövades aldrig av EU-domstolen då den ansåg att den inte behövde 

uttala sig om artikel 101 och 102 FEUF. Gränsen för vad som utgör handel mellan 

medlemsstaterna är låg.105 Det finns flera olika möjligheter för att argumentera för 

att spelarmarknaden innefattar en mellanstatlig handel. Det sker tusentals 

gränsöverskridande övergångar av fotbollsspelare varje år. De klubbar som 

fotbollsspelarna representerar har möjlighet att tävla i flera olika gränsöverskridande 

tävlingar. Många fotbollsspelare har också personliga sponsorer vilka ofta är 

sponsorer från andra medlemsstater varför det även ur denna synvinkel finns en 

mellanstatlig påverkan. Trots att EU-domstolen inte har uttalat sig finns det därför, 

enligt min mening, övervägande skäl för att anse att det vid den här typen av 

övergångar av fotbollsspelare bedrivs en verksamhet mellan minst två 

medlemsstater. 

 

6.4.3 Påverkan 

Av ordalydelsen ”kan påverka” antyds att det räcker att avtalet eller beslutet 

potentiellt kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. EU-domstolen har också i 

                                              
101 Tillkännagivande från Kommissionen, Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 
i fördraget (2004/C 101/07), p. 21. 
102 FIFA TMS, BIG5: Mid Summer Report. De fem största fotbollsligorna i Europa återfinns i England, 
Spanien, Tyskland, Italien och Frankrike. 
103 FIFA TMS, BIG5: Mid Summer Report. 
104 Generaladvokat Lenz förslag till avgörande i mål C-415/ 93 URBSFA mot Bosman, I-5029. 
105 Se Craig och de Búrca, EU Law, Text, Cases and Materials, s. 983. 
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sin praxis undvikit att begränsa kravet ytterligare och har istället uttryckt att det 

räcker att avtalet till sin beskaffenhet kan påverka handeln.106 Det finns således inget 

krav på att avtalet eller beslutet faktiskt ska påverka handeln. EU-domstolen har 

även uttalat att för att ett beslut ska anses påverka handeln mellan medlemsstaterna 

ska beslutet ”[…] med tillräcklig grad av sannolikhet på grundval av ett antal faktiska 

objektiva rättsliga eller faktiska omständigheter, förutse att avtalet eller förfarandet i 

fråga kan påverka, direkt eller indirekt, potentiell eller faktiskt effekt på 

handelsutbytet mellan medlemsstaterna”107.   

 

Då FIFA:s förbud mot TPO förhindrar vissa aktörer att verka på spelarmarknaden 

råder det enligt min mening inga tveksamheter kring att beslutet kan påverka 

handeln mellan medlemsstaterna. FIFA har redan påfört sanktioner mot en 

fotbollsklubb som brutit mot förbudet. 108  En av sanktionerna var att klubben 

förhindras att sälja eller köpa spelare under fyra registreringsperioder109. Det betyder 

att klubbens handel med klubbar i andra medlemsstater gällande fotbollsspelare är 

totalt förhindrad för de kommande två åren. Den sanktionen utgör ett konkret stöd 

för att FIFA:s beslut om att förbjuda TPO till och med har en faktisk påverkan på 

handeln mellan medlemsstaterna.  

 

6.4.4 Märkbar effekt 

FIFA:s beslut har som ovan konstaterats en potentiell och faktisk påverkan på 

handeln mellan medlemsstaterna. All påverkan ska dock inte anses omfattas av 

tillämpningsområdet för artikel 101.1 FEUF, utan effekten av beslutet måste vara 

märkbar.110 En viss kvantitativ bedömning behöver således göras. Vad som utgör 

märkbar effekt varierar dock från fall till fall och det är enligt Kommissionen inte 

möjligt att fastslå regler som omfattar alla potentiella avtal. 111  Utan att närmare 

                                              
106 Mål C-17/77, Miller mot Kommissionen, p.14. 
107 Se tillexempel mål C-56/65, Société Technique Miniere mot Maschinenbau ULM samt mål C-319/82, 
Société de Vente de Ciments et Vétons de l'est sa mot Kerpen & Kerpen  & co.  
108 Se ovan under avsnitt 3.4.2 Sanktioner. 
109 Registreringsperiod är de två perioder under ett år som fotbollsföreningar kan genomföra övergångar av 
spelare samt registrera spelaren och få den godkänd för att representera föreningen. 
110 Se mål C-5/69, Völk mot Vervaecke, p.7 där domstolen för första gången ger uttryck för att påverkan som 
är obetydlig inte omfattas av förbudet i artikel 101.1 FEUF.  
111 Tillkännagivande från Kommissionen, Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 
i fördraget (2004/C 101/07), p. 50.  
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precisera hur bedömningen ska göras uttrycker Kommissionen att förfarandets eller 

avtalets art, typ av produkt samt företagets marknadsandel är faktorer som påverkar 

bedömningen av märkbar effekt.112 Ett förbud, likt det FIFA har beslutat om, är till 

sin art den mest långtgående åtgärden som kan vidtas. Det finns andra alternativa 

åtgärder som hade haft mindre effekt, såsom att exempelvis begränsa TPO-avtalens 

omfattning eller ställa högre krav på transparens. 113 FIFA:s förbud utgör därför 

enligt min mening genom sin art ett beslut som har märkbar effekt. Då FIFA i det 

närmaste har en monopolistisk ställning på spelarmarknaden är även FIFA:s 

marknadsandel en tydlig indikator för att förbudet har märkbar effekt.114  

 

6.5 Konkurrensbegränsandekriteriet  

6.5.1 Allmänt 

Det fjärde rekvisitet som ska bedömas är om FIFA:s beslut om att förbjuda TPO 

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

den inre marknaden. Det räcker således med att beslutet antingen till sitt syfte är 

konkurrensbegränsande eller att resultatet av beslutet begränsar konkurrensen. 

Dessa två rekvisit är alternativa och ska därför bedömas var för sig. Det innebär att 

om syftet med FIFA:s förbud är konkurrensbegränsande spelar det ingen roll för 

konkurrensbedömningen om resultatet inte är konkurrensbegränsande och vice 

versa. Därför bör först en bedömning av förbudets syfte göras och endast om syftet 

inte är konkurrensbegränsande är det nödvändigt att bedöma vilket resultat förbudet 

har fått.115  

 

6.5.2 Syfte 

Det finns inget explicit syfte i FIFA:s förbudsbestämmelse mot TPO. Det är dock 

viktigt att klargöra vad syftet med förbudet är för att kunna bedöma om syftet i sig 

är konkurrensbegränsande. Därmed inte sagt att det är nödvändigt att FIFA:s avsikt 

är att begränsa konkurrensen för att artikel 101.1 FEUF ska vara tillämplig, men 

                                              
112 Tillkännagivande från Kommissionen, Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 
i fördraget (2004/C 101/07), p. 45.  
113 Se diskussionen nedan under avsnitt 6.6.4 Nödvändig följd samt proportionalitetsprincipen. 
114 För en djupare analys av FIFA:s marknadsandel, se nedan under avsnitt 7.2 Dominerande ställning. 
115 Se mål C-56/65, Société Technique Miniere mot Maschinenbau ULM, s. 249.  
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partens subjektiva syfte kan utgöra en del i konkurrensbedömningen. 116 

Utgångspunkten för bedömningen bör dock vara det objektiva syftet med 

förbudet.117 Det är svårt att sortera in FIFA:s förbud under en given kategori av 

beslut vars syfte anses vara konkurrensbegränsande. FIFA har inte heller entydigt 

uttalat vad som är syftet med förbudet. FIFA har dock konstaterat att förbudet mot 

TPO är nödvändigt för att bevara klubbarnas och spelarnas oberoende och för att 

säkerställa integriteten i matcher och tävlingar.118 I ett av FIFA framtaget dokument 

med vanligt förekommande frågor har också FIFA givit uttryck för ett liknande 

syfte på en fråga om varför FIFA beslutade att förbjuda TPO.119 Följaktligen kan 

bevarandet av tävlingars integritet ses som FIFA:s huvudsakliga syfte med 

bestämmelsen. Att bevara tävlingars integritet är också ett av FIFA:s grundläggande 

syften i enlighet med organisationens stadgar.120 Värt att notera är dock att även 

andra syften förmodas ha varit av vikt när beslutet infördes. 121  Då det saknas 

nämnvärd praxis på området går det inte att fastslå att syftet att bevara klubbarnas 

och spelarnas oberoende och säkerställa tävlingsintegriteten är ett 

konkurrensbegränsande syfte. Även om syftet inte är att begränsa konkurrensen 

leder det inte per automatik till att FIFA:s beslut om att förbjuda TPO faller utanför 

artikel 101.1 FEUF. Det är även nödvändigt att bedöma om resultatet av 

bestämmelsen är konkurrensbegränsande.  

 

6.5.3 Resultat 

Av ordalydelsen i FIFA:s förbud mot TPO kan det utläsas ett tydligt resultat av 

bestämmelsen, nämligen att fotbollsklubbar förhindras att använda sig av externa 

finansiärer för att finansiera fotbollsspelares ekonomiska rättigheter.  Det betyder 

med andra ord att eftersom förbudet leder till att enbart fotbollsklubbar får 

investera i spelares ekonomiska rättigheter är resultatet av FIFA:s förbud mot TPO 

                                              
116 Se bland annat mål C-32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt. m.fl. mot Gazdasági Versenyhivatal, p. 37, 
mål C-8/08 T‐ Mobile Netherlands BV m.fl. mot Raad van bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit, p. 27. 
117 Se mål C-8/08 T‐ Mobile Netherlands BV m.fl. mot Raad van bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit, p. 27. 
118 FIFA, Media Release, FIFA welcomes Brussels court’s decision to reject suspension of TPO ban. 
119 FIFA, FAQ, fråga 3,Third-party ownership of players’ economic rights, april 2015.  
120 Se artikel 2 e) FIFA:s stadgar, april 2015. 
121 Det finns flera tänkbara anledningar till varför FIFA vill förbjuda TPO. Se nedan under avsnitt 6.6.2 
FIFA:s syfte med förbudet. 
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att potentiella investerare är begränsade till medlemmar av FIFA, då samtliga 

fotbollsföreningar som vill vara med och tävla i nationella och internationella 

tävlingar indirekt måste vara medlemmar i FIFA.122 En ytterligare effekt och därmed 

ett resultat av förbudet är att vissa fotbollsklubbars möjligheter att konkurrera om 

fotbollsspelare på spelarmarknaden begränsas. Dessa klubbar utgörs framförallt av 

mindre resursstarka klubbar då det är de som har behov att få in externt kapital för 

att ha möjlighet att konkurrera på spelarmarknaden. Som framgått ovan har TPO 

större betydelse för klubbar i vissa medlemsstater än i andra, vilket även gör att 

förbudet mot TPO snedvrider konkurrensen då förbudet har betydligt större 

betydelse för klubbar i medlemsstater där användningen av TPO har varit utbrett. 

Syftet med EU:s konkurrensrätt är enligt artikel 3.1 FEU att upprätthålla en hög 

konkurrenskraft. Att då som FIFA besluta om att begränsa konkurrensen för 

ägandet av fotbollsspelares ekonomiska rättigheter till enbart medlemmar av FIFA 

går stick i stäv med konkurrensrättens övergripande syfte. Ju större begränsningar 

som införs desto svagare blir konkurrenskraften. 

 

Det finns således mycket som tyder på att FIFA:s förbud mot TPO kan påverka 

handeln mellan medlemsstaterna samt att förbudets resultat kan hindra, begränsa 

eller snedvrida konkurrensen inom den inre marknaden. EU-domstolen har dock 

genom sin praxis skapat en möjlighet för att ett avtal eller beslut som har ett 

konkurrensbegränsande resultat ändå kan undantas från förbudet i artikel 101.1 

FEUF.  

 

6.6. Undantag från artikel 101.1 FEUF 

6.6.1 Wouters och Meca Medina 

I Wouters 123  öppnar EU-domstolen upp för att hänsyn ska tas till det allmänna 

sammanhang det aktuella beslutet har fattats i eller medför verkningar för samt om 

konkurrensbegränsningarna är en nödvändig följd av bestämmelsens syfte. 124 

Wouters handlade om en tvist mellan två nederländska advokater och det 

                                              
122 Samtliga fotbollsklubbar måste vara medlemmar i nationella fotbollsförbund som i sin tur är medlemmar i 
FIFA. 
123 Mål C-309/99 Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
124 Mål C-309/99 Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, p.97. 
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nederländska advokatsamfundet. Den tvistiga frågan var om advokatsamfundets 

regel om att medlemmar i samfundet var tvungna att få samfundets samtycke till att 

ingå samarbete med andra yrkeskategorier, i det här fallet revisorer, var ett beslut 

eller avtal som är konkurrensbegränsande för juridiska tjänster. Domstolen 

konstaterade att syftet med regeln var av allmänt intresse och att regeln därför inte 

faller inom förbudet i artikel 101.1 FEUF trots att regeln hade en 

konkurrensbegränsande effekt. Det bör poängteras att det av domstolen förda 

resonemanget i Wouters inte är en del av en rättfärdigandebedömning enligt artikel 

101.3 FEUF, utan domstolens slutsats är att det inte skett någon överträdelse av 

artikel 101.1 FEUF. Det är enligt min mening märkligt att EU-domstolen inte i 

större utsträckning motiverar varför den skapar en ytterligare möjlighet, vid sidan 

om artikel 101.3 FEUF, att undanta ett konkurrensbegränsande beslut eller avtal 

från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.  

 

I Meca-Medina125 bekräftas att den i Wouters stadgade bedömningen kan användas för 

att avgöra om ett konkurrensbegränsande beslut inom den idrottsliga verksamheten 

kan rättfärdigas. I Meca-Medina konstaterade domstolen att de antidopingregler som 

tvisten handlade om utgjorde ett konkurrensbegränsande beslut av en 

företagssammanslutning men att reglerna motiverades av ett legitimt syfte. 

Antidopingregler är enligt domstolen nödvändiga för att idrottstävlingar ska kunna 

genomföras på ett riktigt sätt och syftar till en sund tävlan mellan idrottsutövarna.126  

I likhet med Wouters gör domstolen en undantagsbedömning inom artikel 101.1 

FEUF, utan att på något sätt referera till rättfärdigandegrunderna i artikel 101.3 

FEUF.  

 

En konkurrensbedömning får enligt EU-domstolen i Meca-Medina inte göras på ett 

abstrakt sätt.127 Domstolen ställer upp tre kriterier för hur en bedömning ska göras. 

För det första ska det övergripande sammanhanget där företagssammanslutningen 

har fattat beslutet och vilket det medför verkningar för beaktas samt beslutets 

syften. För det andra ska en bedömning göras av om de konkurrensbegränsningar 

                                              
125 Mål C-519/04 P, Meca-Medina & Majcen mot Kommissionen. 
126 Mål C-519/04 P, Meca-Medina & Majcen mot Kommissionen, p.45.  
127 Mål C-519/04 P, Meca-Medina & Majcen mot Kommissionen, p.42. 
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som bestämmelserna ger upphov till är en nödvändig följd av dessa syften. EU-

domstolen tillägger även för det tredje att en proportionalitetsbedömning ska göras 

av det konkurrensbegränsande beslutet i förhållande till dess syften.128  

  

En bedömning av huruvida FIFA:s beslut, som ovan konstaterats vara 

konkurrensbegränsande, kan rättfärdigas i enlighet med Meca-Medina, ska följaktligen 

ske i tre steg. Det första steget är att konstatera vilka syften som FIFA hade för att 

besluta om att förbjuda TPO. Det andra steget är att bedöma om de 

konkurrensbegränsningar som FIFA:s beslut ger upphov till är en nödvändig följd 

av dess syften. Det tredje och sista steget är att bedöma om beslutet är 

proportionerligt. Dessa tre steg hänger ihop i den meningen att 

proportionalitetsbedömningen ska göras genom att bedöma om beslutet går utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå det åsyftade syftet med beslutet.  

 

6.6.2 FIFA:s syfte med förbudet 

FIFA har, vilket ovan har konstaterats utgöra det huvudsakliga syftet, uttalat att 

förbudet mot TPO är nödvändigt för att bevara klubbarnas och spelarnas 

oberoende och för att säkerställa integriteten i matcher och tävlingar.129 Som ovan 

har nämnts finns det vissa andra syften som kan antas ligga till grund för beslutet 

och som skulle kunna vara tänkbara syften till att förbjuda TPO. 130 Enligt min 

mening blir det dock alltför spekulativt att analysera potentiella syften till förbudet 

som inte tydligt har förts fram av relevant organ inom FIFA. Därför utgår jag från 

att det huvudsakliga syftet för att FIFA införde förbudet mot TPO är för att bevara 

klubbarnas och spelarnas oberoende och för att säkerställa integriteten i matcher 

och tävlingar.131 

  

Ett annat argument är dock av särskilt intresse då det fått stor medial 

uppmärksamhet. Både representanter för FIFA och UEFA har fört fram ett 

                                              
128 Mål C-519/04 P, Meca-Medina & Majcen mot Kommissionen, p.42. 
129 FIFA, Media Release, FIFA welcomes Brussels court’s decision to reject suspension of TPO ban samt 
FIFA, FAQ, fråga 3,Third-party ownership of players’ economic rights, april 2015. 
130 För en redogörelse för dessa argument se Lindholm , Can I please hava a slice of Ronaldo? The legality of 
FIFA’s ban on third-party ownership under European union law, avsnitt 5. 
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moralargument för att framhäva behovet av ett förbud mot TPO. UEFA:s 

generalsekreterare Gianni Infantino har uttryckt att TPO är en typ av modernt 

slaveri.132 UEFA:s ordförande Michael Platini, som numera ironiskt nog är tillfälligt 

avstängd på grund av korruptionsmisstankar133, har även han uttalat att TPO är en 

form av slaveri samt att ”[…] medan UEFA försöker hitta pengar att investera i 

fotboll försvinner de pengarna ner i någon annans fickor någon annanstans. Det är 

dags för fotbollsvärlden att vakna och att pengar som kommer in till fotbollen 

stannar inom fotbollen och inte försvinner”134. Förutom att jämförelsen med slaveri 

är mycket opassande är den också direkt felaktig. Som ovan beskrivs handlar TPO-

avtal enbart om ägande av andelar av fotbollsspelares ekonomiska rättigheter. En tredje 

part har således ingen rätt att göra anspråk på att äga en spelare likt någon som 

bedriver slavhandel anser sig ha. Om nu en tredje part som äger en begränsad del av 

en fotbollsspelares ekonomiska rättighet likställs med slaveri, vad är då en 

fotbollsklubb som äger resterande delar av spelarens ekonomiska rättighet samt äger 

spelarens federativa rättighet? Min uppfattning är att detta moralargument enbart är 

en del av ett politiskt spel och därmed saknar relevans för en juridisk bedömning av 

förbudets förenlighet med EU:s konkurrensrätt. 

 

6.6.3 Nödvändig följd samt proportionalitetsprincipen 

Nästföljande frågor som måste besvaras är om det är en nödvändig följd att 

förbjuda TPO och därmed framkalla efterföljande konkurrensbegränsningar för att 

bevara spelares och föreningars oberoende samt upprätthålla tävlingens integritet. 

En närliggande fråga är om förbudet är proportionerligt för att uppnå det legitima 

syftet. Enligt Lindholm följer det av domstolens resonemang i Meca-Medina att det 

finns vissa speciella värden av idrottslig karaktär som kan anses utgöra legitima 

syften och att det därför finns fog för att diskutera idrottens särart just gällande vad 

som kan utgöra ett legitimt syfte.135  

 

                                              
132 UEFA, Media Release, UEFA and FIFPro launch complaint against third-party ownership.  
133 FIFA, Media Release, Independent Ethics Committee bans several football officials. 
134 Fritt översatt från engelska, se UEFA, Protecting the game – Michel Platini. 
135 Lindholm, Idrottsjuridik, s. 233.  
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Begreppet idrottens särart är ett begrepp som medför en hel del oklarheter. Det är 

uppenbart att EU-domstolen sin praxis i viss mån ger uttryck för att idrotten i vissa 

frågor till en viss del kan behandlas annorlunda än andra sektorer, men gränsen för 

vad idrottens särart innebär är inte helt tydlig. EU-domstolens uttrycker i praxis 

vissa syften som kan innefatta en viss idrottslig särart. Dessa syften har bland annat 

handlat om idrottslig jämvikt136, att tävlingar kan anordnas och genomföras på ett 

riktigt, objektivt, sunt och rättvist sätt137, att säkerställa att idrottstävlingar äger rum 

på ett korrekt sätt138, att garantera föreningars och utövares lika möjligheter, att 

bevara en osäkerhet kring resultat och att uppmuntra rekrytering och utbildning av 

unga spelare139 samt att idrottstävlingar genomförs på ett rättvist sätt, vari även ingår 

att garantera lika möjligheter för idrottsutövarna, idrottsutövarnas hälsa, tävlingarnas 

integritet, objektivitet och idrottens etiska värden.140 Kommissionens uppfattning är 

att i enlighet med fastlagd praxis kommer idrottens särart fortsätta att beaktas.141  

 

Min uppfattning är att idrottens särart kan och bör beaktas, men att det är av 

väsentlig vikt att begränsa utrymmet för idrottens särart till att enbart omfatta de 

delar av idrotten som är av rent idrottslig karaktär. Med idrottslig karaktär åsyftas 

regler som exempelvis reglerar hur en vinnare utses, hur många spelare som varje 

lag får använda sig av och hur stora mål som ska användas. Det finns också vissa 

regler som befinner sig i gränslandet till att enbart ha idrottslig karaktär, en sådan 

fråga är exempelvis regler som stipulerar att endast ett märke av fotbollar får 

användas i en fotbollsliga. Syftet med att endast tillåta ett märke av bollar är att 

spelarna ska veta att samma typ av boll används vid samtliga matcher, oavsett vilket 

lag det är som är arrangör. En följd av en sådan regel är dock att resterande företag 

som tillverkar fotbollar stängs ute från en stor del av marknaden för fotbollar i den 

medlemsstaten, varför denna typ av regler inte per automatik bör undantas.  

 

                                              
136 Mål C-415/93 URBSFA mot Bosman p. 135.  
137 Mål C-519/04 P, Meca-Medina & Majcen mot Kommissionen, p. 45.  
138 Mål C-176/96, Lehtonen mot FRBSB, p. 53. 
139 Mål C-415/93, URBSFA mot Bosman, p. 106. 
140 Mål C-519/04 P, Meca-Medina & Majcen mot Kommissionen, p. 43.  
141 Kommissionen, Vitbok om idrott, s. 13.  
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Sedan finns det också regler som har en idrottslig karaktär genom att de reglerar hur 

idrottsliga aktörer får agera, men som i huvudsak reglerar en fråga som inte enbart 

kan anses vara av idrottslig karaktär. Ett typfall på en sådan regel är enligt min 

mening FIFA:s förbud mot TPO. När FIFA beslutar om att förbjuda att tredje 

parter investerar i fotbollsspelares ekonomiska rättigheter begränsar de inte enbart 

konkurrensen för sina egna medlemmar, utan även för externa finansiärer som inte 

tillhör FIFA eller underliggande organisationer. I EU-domstolens praxis gällande 

idrottsliga frågor har det i all väsentlighet handlat om frågor som i enbart berör 

idrottsorganisationers egna medlemmar.  

  

Det finns dock ett fall från Kommissionen som har vissa beröringspunkter med 

FIFA:s förbud mot TPO. Kommissionen undersökte i ENIC/UEFA en regel av 

UEFA som innebär att ett företag eller en individ inte på direkt eller indirekt vis får 

kontrollera mer än en klubb som deltar i en UEFA-klubbtävling.142 Regeln förbjuder 

således samma ägare att ha majoritetsandelar i flera olika fotbollsklubbar. Enligt 

Kommissionen är det huvudsakliga syftet med bestämmelsen inte att snedvrida 

konkurrensen utan att skydda tävlingsintegriteten, vilket innebär att UEFA vill 

undvika situationer där det finns incitament att göra upp matcher.143 Vidare uttalar 

Kommissionen att regeln i teorin omfattas av förbudet i artikel 101.1 FEUF då det 

är en företagssammanslutning som har infört regeln, men att den eventuella 

konkurrensbegränsningen motiveras av behovet att säkerställa 

tävlingsintegriteten.144 Kommissionen gör också en nödvändighetsprövning där den 

konstaterar att den inskränkning som regeln innebär för klubbar och investerares 

handlingsfrihet inte går utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa ett legitimt 

syfte, i det här fallet att skydda spelresultatens oförutsägbarhet i allmänhetens 

intresse.145 

 

Det finns således vissa likheter med syftet bakom FIFA:s förbud mot TPO, att 

bevara klubbarnas och spelarnas oberoende och för att säkerställa integriteten i 

                                              
142 Kommissionens beslut COMP/37 806, ENIC/ UEFA.  
143 Kommissionens beslut COMP/37 806, ENIC/ UEFA p. 28. 
144 Kommissionens beslut COMP/37 806, ENIC/ UEFA. 
145 Kommissionens beslut COMP/37 806, ENIC/ UEFA, p. 28. 
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matcher och tävlingar, d.v.s. bevara tävlingsintegriteten. I ENIC/UEFA bedömde 

Kommissionen att bevarandet av tävlingsintegriteten är ett legitimt syfte samt att 

regeln är nödvändig för att säkerställa syftet. Även i Meca-Medina konstaterade EU-

domstolen att skydda tävlingars integritet är ett legitimt syfte under EU-rättens 

konkurrensrätt.146  

 

Det tycks därmed stå klart att FIFA:s syfte med att införa ett förbud mot TPO är 

legitimt. Det är dock enligt min mening inte lika tydligt att FIFA:s förbud mot TPO 

är nödvändigt för att säkerställa fotbollstävlingarnas integritet. Ett exempel på när en 

regel inte bedöms vara nödvändig är om den är för långtgående i förhållande till det 

legitima syftet.147 En regel kan inte bli mer långtgående än ett förbud. Det leder till 

att alla andra tänkbara åtgärder än ett förbud måste bedömas som icke-tillräckliga 

för att FIFA:s förbud mot TPO inte ska anses vara för långtgående och därmed inte 

nödvändigt. Redan innan förbudet mot TPO trädde i kraft fanns det en FIFA-regel 

som förbjöd tredjepartsinflytande, det vill säga att det enbart var själva inflytandet 

som var förbjudet och inte ägandet.148 Den regeln verkar dock haft begränsad effekt 

vilket tyder på att det förbudet inte var tillräckligt för att skydda tävlingens integritet.  

   

Frågan om det är en nödvändig följd att förbjuda TPO för att bevara tävlingens 

integritet kvarstår dock. För att det ska vara en nödvändig följd måste det till en 

början konstateras att den faktiska konsekvensen av förbudet blir att tävlingens 

integritet bevaras, eller med andra ord att om inte förbudet hade införts hade 

tävlingens integritet hotats. Det går inte att ta det för givet att TPO per automatik 

innebär att spelares och klubbars oberoende rubbas, då grundtanken med TPO är 

att den tredje parten enbart äger en del av spelarens ekonomiska rättighet och 

därmed inte har någon påverkan gällande spelarens federativa rättighet, det vill säga 

vilken klubb spelaren ska representera. Det är dock naivt att tro att det inte 

förekommer att tredje parter utnyttjar sin ägarandel i spelarens ekonomiska rättighet 

                                              
146 Mål C-519/04 P, Meca-Medina & Majcen mot Kommissionen, p. 43. 
147 Mål C-519/04 P, Meca-Medina & Majcen mot Kommissionen, p. 48. 
148 Se 18ibis.1 Third-party influence on clubs, FIFA RSTP samt 1 kap. 20 § SvFF:s 
Representationsbestämmelser. 
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för att påverka spelare och klubb till att fatta beslut som ger maximal ekonomisk 

avkastning för investeraren.  

 

De allra flesta, även förespråkare för TPO, är därför överens om att det på något 

sätt måste finnas regler för hur och i vilken omfattning en tredje part får investera i 

en fotbollsspelares ekonomiska rättighet.  Andra tänkbara sätt att reglera TPO, utan 

att förbjuda det helt och hållet, är tillexempel att begränsa möjligheten för 

tredjepartsägare till att enbart äga en minoritetsandel av en spelares ekonomiska 

rättighet, det vill säga mindre än 50 %. En regel som begränsar ägarandelen kan 

också kombineras med en begräsning av antalet spelare i samma klubb som en 

investerare äger ekonomiska rättigheter i. En sådan reglering skulle vara i linje med 

Kommissionens beslut i det ovan nämnda ENIC/UEFA, där en UEFA-regel 

enbart förbjuder investerare att kontrollera flera klubbar, vilket enligt 

Kommissionen betyder att regeln är begränsad i den mån att den inte hindrar 

investerare att äga upp till 49 % av flera olika klubbar. Enligt min mening är det 

märkligt om det behövs ett totalt förbud för tredje parter att äga andelar av spelares 

ekonomiska rättigheter, medan det räcker att begränsa möjligheterna för tredje 

parter att äga andelar i en hel fotbollsklubb. Om FIFA är mån om att bevara 

tävlingens integritet, vilket FIFA bör vara då det är en förutsättning för en trovärdig 

idrott, borde tredjepartsägande i klubbar vara ett större hot än tredjepartsägande av 

enskilda spelare. 

 

En annan viktig del för att bevara tävlingens integritet och spelare och klubbars 

oberoende är stor transparens gällande TPO-avtal. Precis som alla spelarövergångar 

måste registreras i FIFA:s TMS-system149, borde även alla avtal med tredjepartsägare 

registreras. I FIFA:s förbud mot TPO är en del av förbudet att alla befintliga avtal 

inkluderade TPO ska registreras hos FIFA.150 Ett sådant krav borde kunna finnas 

avhängigt att TPO förbjuds. Som ovan nämnts är en trolig konsekvens av FIFA:s 

förbud mot TPO att fotbollsklubbar kommer att använda sig av andra 

finansieringssätt för att få in kapital till klubben. Om till och med FIFA själva 

                                              
149 TMS är en förkortning av FIFA:s Transfer Matching System, vilket är ett system som samtliga 
spelarövergångar ska registreras i.  
150 18ter. 5. Third-party ownership of players’ economic rights. FIFA RSTP. 
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öppnar upp för möjliga tillvägagångssätt för att ”kringgå” beslutet, framstår 

förbudet som ineffektivt för att uppnå syftet att bevara tävlingars integritet.151 

 

Det finns således andra alternativ än ett absolut förbud för att bevara tävlingars 

integritet och spelares och klubbars oberoende. Det är möjligt att dessa alternativa 

åtgärder inte är tillräckliga för att bevara tävlingars integritet i nödvändig omfattning. 

Då dessa alternativ inte har utretts finns det dock skäl att anse att införandet av ett 

absolut förbjud mot TPO således inte står i proportion till de legitima syften som 

ligger bakom beslutet samt till de konkurrensbegränsningar som förbudet medför. I 

ENIC/UEFA konstaterade Kommissionen att den inskränkning som regeln 

innebär för klubbar och investerares handlingsfrihet inte går utöver vad som är 

nödvändigt för att säkerställa ett legitimt syfte. 152  Även om FIFA:s syfte med 

förbudet mot TPO är detsamma som det legitima syftet i ENIC/UEFA innebär det 

inte att samma slutsats är given gällande FIFA:s förbud. Dels så innebär FIFA:s 

förbud mot TPO inte nödvändigtvis att tävlingsintegriteten bevaras, dels så får 

förbudet stora konkurrensbegränsande effekter. Den inskränkning som FIFA:s 

förbud mot TPO innebär för klubbar och investerares handlingsfrihet är betydligt 

större än den inskränkning som UEFA-regeln i ENIC/UEFA innebär. Samtliga 

aktörer som inte är medlemmar i FIFA fråntas möjligheten att investera i spelares 

ekonomiska rättigheter efter FIFA:s förbud mot TPO. Medan UEFA-regeln i 

ENIC/UEFA tillåter externa finansiärer att investera i fotbollsklubbar med en 

begränsning av att en investerare enbart får vara majoritetsägare i en klubb. Min 

uppfattning är att FIFA:s förbud mot TPO inte står i proportion till de eventuella 

positiva effekterna som kan uppstå genom beslutet.  

 

Då förbudet enligt min uppfattning inte är proportionerligt bör förbudet inte kunna 

undantas från artikel 101.1 FEUF genom undantagsmöjligheten som ställts upp av 

EU-domstolen i Wouters och Meca Medina. Med beaktande av hur Kommissionen har 

resonerat i ENIC/UEFA finns det dock vissa aspekter som talar för att 

Kommissionen kan komma att bedöma frågan annorlunda, men det skulle enligt 

                                              
151 Se ovan under 3.3.1 Konsekvenser av förbudet. 
152 Kommissionens beslut COMP/37 806, ENIC/ UEFA. p. 28. 
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min mening innebära att den idrottsliga särarten får alltför stor betydelse. Om 

FIFA:s förbud mot TPO bedöms vara konkurrensbegränsande enligt artikel 101.1 

FEUF kan det dock eventuellt rättfärdigas enligt artikel 101.3 FEUF.  

 

6.7 Rättfärdigande enligt artikel 101.3 FEUF 

I artikel 101.3 FEUF är det stadgat att vissa avtal eller beslut som är 

konkurrensbegränsande kan rättfärdigas. För att en överenskommelse ska vara 

godtagbar ska den (1) bidra till att förbättra produktionen eller distributionen av 

varor eller främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande (2) samtidigt som 

konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås (3) 

och som inte ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga 

för att uppnå dessa mål (4) samt ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen 

ur spel för en väsentlig del av varorna. Det finns alltså ett legalt undantag till 

förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten i artikel 101.1 FEUF. 

Undantagen är enligt Kommissionens riktlinjer uttömmande.153 Det finns inga avtal 

som per definition inte kan rättfärdigas, men för att undantaget ska vara tillämpligt 

måste samtliga förutsättningar i artikel 101.3 FEUF vara uppfyllda.154 Det betyder 

att om det första kriteriet inte kan förklaras uppfyllt behöver övriga kriterier inte 

bedömas. Det är värt att poängtera att vid en rättfärdigandebedömning enligt artikel 

101.3 FEUF är det den part som åberopar bestämmelsen som har bevisbördan för 

att visa att villkoren är uppfyllda.155   

 

Det första kriteriet som FIFA måste bevisa är uppfyllt är att förbudet leder till att 

produktionen eller distributionen av varor förbättras eller att förbudet främjar 

tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande. EU-domstolen uttrycker i MasterCard156 

att förbättring inte avser en förbättring av de inblandade parternas produktion eller 

distribution, utan att bedömningen av förbättring ska göras i relation till de objektiva 

                                              
153 Tillkännagivande från Kommissionen, Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 i fördrag (2004/C 
101/08), p.42.  
154 Se bland annat de förenade målen T-185/00, T-216/00, T-299/00 och T-300/00, Métropole télévision SA 
(M6) mfl. mot Kommissionen, p. 86 samt Tillkännagivande från Kommissionen, Riktlinjer för tillämpningen 
av artikel 81.3 i fördrag (2004/C 101/08) , p.42 och 46.  
155 Artikel 2, Rådets förordning 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget.  
156 Mål C-382/12 P, MasterCard m.fl. mot Kommissionen.  
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fördelar som uppkommer för konkurrensen inom EU i sin helhet.157 Med andra ord 

måste det visas objektiva fördelar som kompenserar de nackdelar som avtalet eller 

beslutet innebär för konkurrensen.158 Det tycks däremot inte vara uppenbart vilken 

typ av fördelar eller främjande som ska tillmätas betydelse. Det har därför uppstått 

en diskussion om hur brett det första kriteriet i artikel 101.3 FEUF ska tolkas.159 En 

snäv tolkning av bestämmelsen leder till att enbart ekonomiska effektivitetsaspekter 

ska innefattas i bedömningen av om förbudet utgör en förbättring.160 Det är enligt 

min bedömning svårt att argumentera för att FIFA:s förbud mot TPO leder till 

positiva ekonomiska effekter på spelarmarknaden inom EU. Förbudet innebär 

visserligen att FIFA:s medlemmar främjas ekonomiskt på så sätt att externa 

finansiärer exkluderas från möjligheten att investera i fotbollsspelare. Samtidigt leder 

förbudet även till negativa ekonomiska effekter då det blir svårare för 

fotbollsklubbar att få in kapital till klubben. Det går således att diskutera om 

förbudet kan anses främja FIFA:s medlemmar ekonomiskt, men det uppstår 

däremot inga ekonomiska fördelar för konkurrensen i sin helhet.  

 

Det finns dock förespråkare för att artikel 101.3 FEUF ska ges en bredare innebörd 

och därmed möjliggöra rättfärdigande av konkurrensbegränsande avtal som inte 

enbart förbättrar ekonomisk effektivitet. Den bredare innebörden innebär att även 

icke-ekonomiska aspekter ska beaktas.161 Med ett sådant synsätt kan fördelar för 

exempelvis sysselsättningen162  eller miljön163 åberopas. Det tycks vara oklart hur 

stor hänsyn som ska tas till icke-ekonomiska aspekter och därmed även oklart hur 

stor framgång FIFA skulle ha genom att åberopa förbättringar av inte enbart 

ekonomisk karaktär. Utifrån Kommissionens uttalande i Ford/Volkswagen tycks det 

                                              
157 Mål C-382/12 P, MasterCard m.fl. mot Kommissionen p. 234.  
158 Mål C 56 och 58/64 Établissements Consten S.A.R.L. och Grundig-Verkaufs-GmbH mot Kommissionen, 
p 348.  
159 Se bland annat, Whish och Bailey, Competition Law, s. 165 ff samt Jones och Suffrin, EU Competetion 
Law, s. 254 ff.  
160 Se Whish och Bailey, Competition Law, s. 165 f.  
161 Whish och Bailey anser att artikel 101.3 FEUF ska ges en snäv innebörd men redogör även för 
möjligheten att ge bestämmelsen en bredare innebörd. Se Whish och Bailey, Competition Law, s. 166 och där 
angivna hänvisningar. Jones och Suffrin föredrar en snäv tolkning där enbart förbättringar av ekonomisk 
effektivitet ska beaktas, se Jones och Suffrin, EU Competetion Law, s. 255. 
162 Se bland annat mål C-26/76, Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG mot Kommissionen p. 43 där 
domstolen i rättfärdigandebedömningen uttalar att avtalet i fråga utgör en stabiliserande faktor då det gäller 
bibehållen sysselsättning.  
163 Se bland annat Kommissionens beslut 24 januari 1999, IV/36.718, Ceced.  
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dock inte räcka att enbart åberopa icke-ekonomiska aspekter för att rättfärdiga ett 

konkurrensbegränsande avtal eller beslut. Kommissionen uttalar att exempelvis 

aspekter såsom förbättringar av sysselsättningen inte ensamt är tillräckligt för att 

rättfärdiga avtalet men att förbättringar av sysselsättningen utgör en aspekt som 

Kommissionen har beaktat164 Enligt min mening kommer FIFA ha svårt att nå 

framgång med en argumentation om att förbudet mot TPO leder till förbättringar 

av ekonomisk karaktär på konkurrensen inom spelarmarknaden och att det därför 

inte bör beaktas om förbudet kan ha andra icke-ekonomiska fördelar. Det finns en 

osäkerhet kring hur artikel 101.3 FEUF ska förstås och det gör det därför svårt att 

bedöma huruvida FIFA:s förbud mot TPO kan anses uppfylla det första kriteriet 

artikel 101.3 FEUF. Skulle FIFA ändå kunna visa att det första kriteriet i artikel 

101.3 FEUF är uppfyllt kvarstår det, för att beslutet ska kunna rättfärdigas, att FIFA 

även kan bevisa att övriga kriterier är uppfyllda. Som ovan nämnts behöver inte 

övriga kriterier prövas om det första kriteriet inte är uppfyllt. Dock är det i denna 

framställning nödvändigt att även belysa innebörden av övriga kriterier då det är 

oklart hur första kriteriet ska förstås. 

 

Enligt det andra kriteriet ska konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av de 

effektivitetsvinster som uppstår genom avtalet eller beslutet. Med konsumenter 

avses inte enbart vad som i vardagligt språkbruk åsyftas med konsument, utan 

konsumenter kan även vara företag.165 Bedömningen i det specifika fallet blir svår då 

det inte finns några typiska konsumenter på spelarmarknaden. I likhet med 

argumentation ovan angående det första kriteriet kan FIFA argumentera för att 

fotbollsklubbar utgör konsumenter i form av företag på spelarmarknaden. 

Fotbollsklubbarna skulle därmed tillmätas en del av effektivtsvinsten då förbudet 

leder till att klubbarna inte behöver konkurrera med externa parter gällande 

investeringar i fotbollsspelare. Konsumenterna ska dock tillmätas en skälig andel, 

vilket enligt Kommissionen avser åtminstone att konsumenterna kompenseras för 

                                              
164 Kommissionens beslut 23 december 1992, IV/33.814, Ford/Volkswagen p. 36. Se även Faull och Nikpay, 
The EU Law of Competition, s. 311. 
165 Se Jones och Suffrin, EU Competetion Law, s. 259.  
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de negativa konsekvenserna som konstaterats.166 Min uppfattning är att rekvisitet 

skälig andel därmed inte kan anses vara uppfyllt. De negativa konsekvenserna av 

förbudet väger tyngre än de eventuella positiva effekterna.167 

 

Det tredje kriteriet innebär att konkurrensbegränsningen måste vara nödvändig för 

att uppnå de fördelar som uppstått genom beslutet. Bedömningen av det tredje 

kriteriet innebär samma bedömning som gjorts ovan under avsnitt 6.6.3 och därmed 

kan kriteriet inte anses vara uppfyllt.  

 

Om FIFA mot förmodan lyckas bevisa att de tre första kriterierna i artikel 101.3 

FEUF är uppfyllda kommer förbudet ändå inte kunna rättfärdigas då det fjärde 

kriteriet svårligen kan ses som uppfyllt. Det fjärde kriteriet innebär att FIFA:s 

förbud mot TPO inte får leda till att det inte längre finns en fungerande konkurrens 

på marknaden. Den konkurrens som kvarstår efter att förbudet mot TPO har trätt i 

kraft är den konkurrensen som finns mellan FIFA:s egna medlemmar, det vill säga 

samtliga fotbollsklubbar. Förbudet leder till att alla parter som inte är medlemmar i 

FIFA stängs helt utanför spelarmarknaden. Ett sådant beteende kan svårligen 

rättfärdigas. Därför är min uppfattning att förbudet ska förklaras ogiltigt i enligt 

med artikel 101.2 FEUF.  

 

 

 

  

                                              
166 Tillkännagivande från Kommissionen, Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 i fördrag (2004/C 
101/08), p.85. 
167 Se slutsatsen i avsnitt 6.6.3 Nödvändig följd samt proportionalitetsprincipen.  
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7 Artikel 102 FEUF 

 

7.1 Allmänt 

Oavsett huruvida FIFA:s förbud mot TPO anses vara förenligt med artikel 101 

FEUF eller inte så bör även förbudet bedömas utifrån artikel 102 FEUF. Det finns 

ingen bestämmelse som hindrar att både artikel 101.1 FEUF och artikel 102 FEUF 

kan vara tillämpliga på ett och samma avtal eller beslut, vilket också EU-domstolen 

har bekräftat i bland annat Hoffman-La Roche.168 Enligt Artikel 102 FEUF är ett eller 

flera företags missbruk av en dominerande ställning på den inre marknaden eller 

inom en väsentlig del av denna, i den mån det kan påverka handeln mellan 

medlemsstater, oförenligt med den inre marknaden och förbjudet. Till skillnad från 

artikel 101 FEUF finns det inga grunder för rättfärdigande om det visas att ett 

företag missbrukat sin dominerande ställning. Att enbart inneha en dominerande 

ställning är inte förbjudet enligt artikel 102 FEUF. Den avgörande bedömningen 

kretsar således kring om det utgör ett missbruk eller inte.   

 

För att FIFA:s förbud mot TPO ska anses utgöra ett missbruk av dominerande 

ställning måste således tre kumulativa rekvisit vara uppfyllda. För det första måste 

det konstateras att FIFA har en dominerande ställning. När bedömningen av 

dominerande ställning görs ska den ske i förhållande till den relevanta marknaden, 

vilket ovan har konstaterats utgöras av spelarmarknaden inom hela EU. För det 

andra måste det bedömas ifall den eventuella dominerande ställningen missbrukas. 

För det tredje måste det potentiella missbruket av den dominerande ställningen 

påverka handeln mellan medlemsstaterna. Det sista kravet på mellanstatlig påverkan 

är samma krav som återfinns i artikel 101.1 FEUF och är grundläggande för att den 

EU-rättsliga konkurrensrätten ska vara tillämplig. Finns det ingen mellanstatlig 

påverkan är det istället de nationella konkurrensreglerna som blir tillämpliga.169 Det 

är viktigt att poängtera att det är missbruket i sig som ska ha en samhandelseffekt, 

det räcker således inte med att konstatera att FIFA:s medlemsföreningar verkar i 

                                              
168 Mål C-85/76, Hoffman-La Roche mot Kommissionen, p. 116. 
169  Se exempelvis 2 kap 1 och 7 §§ konkurrenslagen (2008:579). 
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samtliga EU:s medlemsstater. Då bedömningen av om FIFA:s förbud mot TPO har 

en påverkan på handeln mellan medlemsstaterna är densamma som bedömningen 

av samhandelseffekten i artikel 101.1 FEUF är även resultatet av bedömningen 

detsamma. Som ovan konstaterats har FIFA:s förbud mot TPO en direkt effekt på 

handeln mellan medlemsstaterna då ett stort antal internationella spelarövergångar 

sker varje år och att antalet kan förväntas minska om inte tredje parter tillåts vara 

med och finansiera delar av dessa övergångar.170 

 

7.2 Dominerande ställning 

7.2.1 Definition 

Den klassiska definitionen av dominerande ställning uttrycker EU-domstolen i 

United Brands171, vilket också bör tjäna som utgångspunkt för bedömningen av om 

FIFA har en dominerande ställning. EU-domstolen har i United Brands definierat 

dominerande ställning som ”[...] att ett företag har en sådan ekonomisk 

maktställning att det får möjlighet att hindra en effektiv konkurrens på den relevanta 

marknaden genom att företagets ställning tillåter det att i betydande omfattning 

agera oberoende i förhållande till sina konkurrenter, kunder och, i sista hand, 

konsumenter”.172 Om ett företag har 50 % av den relevanta marknaden föreligger 

enligt EU-domstolens praxis en presumtion för att företaget har en dominerande 

ställning.173 Oavsett företagets marknadsandel ska dock en samlad bedömning göras. 

  

I Piau ansåg Tribunalen att FIFA har en dominerande ställning. Tribunalens beslut 

bekräftades sedan av EU-domstolen som ogillande överklagan av beslutet.174 Det 

går dock inte att därmed konstatera att FIFA har en dominerande ställning för all 

framtid i alla situationer. Ett företags eller en företagssammanslutnings ställning på 

marknaden kan variera från tid till annan, och framförallt varierar marknadsandelen 

beroende på vilken marknad företaget eller företagssammanslutningen agerar på. 

                                              
170 För en mer utförlig bedömning av påverkan mellan medlemsstaterna, se avsnitt 5.4.2 Handel mellan 
medlemsstaterna.  
171 Mål C-27/76, United Brands mot Kommissionen.  
172 Mål C-27/76, United Brands mot Kommissionen, p. 65. 
173 Mål C-62/86 AKZO Chemie BV mot Kommissionen, p. 60.  
174 Mål C-171/05, Laurent Piau mot Kommissionen. 
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Hur den relevanta marknaden definieras är således avgörande för bedömningen om 

FIFA innehar en dominerande ställning.  

 

7.2.2 Särskilt om FIFA har en dominerande ställning 

I Piau bedömde Tribunalen att FIFA har en dominerande ställning på marknaden 

för spelaragenter. 175  Domstolen konstaterade att det vore konstlat att hävda att 

FIFA inte innehar en dominerande ställning med motiveringen att FIFA inte är en 

aktör på agentmarknaden. Eftersom FIFA:s roll är att leda fotbollens verksamhet 

och därmed tillhörande ekonomiska verksamheter behöver inte FIFA vara en aktör 

på agentmarknaden för att kunna ha en dominerande ställning på nämnda 

marknad.176  

 

Den relevanta marknaden som avses för regleringen av TPO är spelarmarknaden. 

På spelarmarknaden agerar de enskilda fotbollsklubbarna som både säljare och 

köpare. Tribunalens resonemang i Piau bör utan större svårigheter kunna appliceras 

på FIFA:s roll på spelarmarknaden. FIFA kan inte anses utgöra en aktör på 

spelarmarknaden i den bemärkelsen att FIFA inte själva säljer eller köper 

fotbollsspelare. Däremot är FIFA i högsta grad en aktör på spelarmarknaden genom 

att agera för fotbollsklubbarnas räkning.177 Det är FIFA som bestämmer vilka regler 

som ska gälla för samtliga nationella fotbollsförbund och därmed även samtliga 

fotbollsklubbar. Till följd av de regler som FIFA inför kommer nationella 

fotbollförbund och fotbollsklubbar att agera likadant på spelarmarknaden och 

därmed uppträda som en kollektiv enhet i förhållande till externa finansiärer som vill 

investera i fotbollsspelares ekonomiska rättigheter. Företag eller 

företagssammanslutningar som uppträder som en kollektiv enhet kan ha en 

dominerande ställning genom en kollektiv dominans.178  

 

För att en kollektiv dominans ska föreligga framkommer det av Tribunalens praxis 

att tre kumulativa förutsättningar måste vara uppfyllda. För det första ska varje part 

                                              
175 Mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen, p. 116. 
176 Mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen, p. 115. 
177 Jfr. domstolens resonemang i mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen, p. 112. 
178 Se de förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports mfl. mot 
Kommissionen, p. 35-36.  
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ha möjlighet att få kännedom om vad de andra parterna gör för att kunna 

kontrollera att alla följer den gemensamma strategin. För det andra måste 

samordningen vara varaktig. För det tredje ska inte konkurrenter eller konsumenter 

agera på ett sätt som motverkar strategin.179 Dessa kriterier kan appliceras på FIFA 

och dess medlemmar. Samtliga nationella fotbollförbund är skyldiga att helt och 

hållet följa FIFA:s stadgar, bestämmelser och beslut. 180  Det finns därför stora 

möjligheter för FIFA att kontrollera att samtliga medlemmar följer den 

gemensamma strategin. Samordningen mellan FIFA och dess medlemmar är 

varaktig då ett medlemskap i FIFA inte har någon tidsgräns, utan ingås för all 

framtid under förutsättning att regler och bestämmelser efterföljs. Den tredje 

förutsättningen är svårare att bedöma då det saknas reella konkurrenter på 

spelarmarknaden samt att det inte är uppenbart vem som är konsument på 

spelarmarknaden. Spelarmarknaden bör i det närmaste kunna liknas med en 

råvarumarknad som kännetecknas av avsaknad av konsumenter. FIFA:s förbud mot 

TPO leder till att samtliga fotbollsklubbar kommer att undvika att ingå 

tredjepartsavtal med externa finansiärer för att inte riskera att påföras någon 

disciplinär sanktion från FIFA. Det leder i sin tur till att externa finansiärer som 

tidigare agerat tredjepartsägare stängs ute från spelarmarknaden. Ett sådant agerande 

är utmärkande för att utgöra en kollektiv dominerande ställning.181  

 

En konsekvens av FIFA:s agerande är att de externa finansiärer som tidigare utgjort 

en del av spelarmarknaden genom att investera i fotbollsspelares ekonomiska 

rättigheter stängs utanför spelarmarknaden. FIFA och dess medlemmar får därmed 

en ännu större del av marknaden efter det att förbudet trädde i kraft. Hur 

marknaden ser ut efter att ett företag har missbrukat sin ställning på marknaden är 

dock inte relevant för att bedöma om företaget har en dominerande ställning. 

Artikel 102 FEUF är enbart tillämplig på företag som redan sedan tidigare har en 

                                              
179 Mål T-342/99, Airtours mot Kommissionen p.62 samt mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen, 
p. 111. 
180 Artikel 13.1 FIFA:s stadgar april 2015. 
181 Mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen, p. 114. 



 52 

dominerande ställning, det vill säga att artikeln inte är tillämplig på företag som 

uppnår en dominerande ställning genom missbruket.182 

  

Med beaktande av hur fotbollens verksamhet är organiserad, där FIFA befinner sig 

högst upp i organisationspyramiden, är det tydligt att FIFA kan agera oberoende i 

förhållande till sina konkurrenter då FIFA inte har någon konkurrent på 

spelarmarknaden. Däremot bygger fotbollen på demokratiska principer som innebär 

att FIFA:s ordförande röstas fram av FIFA:s medlemmar. Därför kan FIFA inte 

agera oberoende i förhållande till sina medlemmar, då missnöjda medlemmar har 

möjlighet att välja en annan ordförande.  Att FIFA inte kan agera oberoende i 

förhållande till sina egna medlemmar påverkar dock inte bedömningen av om FIFA 

har en dominerande ställning. Det finns ingen annan konkurrerande 

världsorganisation inom fotbollen som klubbar eller nationsförbund kan välja att 

byta till om det är missnöjda med FIFA. 

 

Då FIFA är det organ som bestämmer reglerna för spelarmarknaden har FIFA i 

enlighet med domstolens resonemang om kollektiv dominans i Piau en dominerande 

ställning på spelarmarknaden.183 Att enbart inneha en dominerande ställning är dock 

som ovan nämnts inte oförenligt med EU:s konkurrensrätt, det är först om FIFA 

missbrukar sin dominerande ställning som det är problematiskt. FIFA:s 

dominerande ställning på spelarmarknaden innebär i vart fall att de har ett särskilt 

ansvar för att inte skada konkurrensen på marknaden. 184 

 

7.3 Missbruk 

7.3.1 Definition 

Vad som utgör ett missbruk är inte definierat i artikel 102 FEUF. Däremot finns det 

vissa typiska kategorier som ett missbruk särskilt kan bestå av och som uttrycks i 

artikeln. Typiska missbruk är att påtvinga någon oskäliga affärsvillkor, begränsa 

produktion, marknad eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, 

                                              
182 Jones och Suffrin, EU Competetion Law, s. 271. 
183 Jfr. mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen, p. 114-116. 
184 Se de förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports mfl. mot 
Kommissionen, p. 85 samt mål C-322/81, Michelin mot Kommissionen, p. 57.  
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tillämpa olika villkor för likvärdiga handelspartner varigenom dessa får en 

konkurrensnackdel eller att ställa som  villkor för att ingå avtal att den andra parten 

åtar sig ytterligare förpliktelser som inte har något samband med föremålet för 

avtalet. Listan på missbruk i artikel 102 FEUF är dock inte uttömmande.185 Olika 

typer av missbruk brukar delas upp i två olika kategorier, exploaterande missbruk 

och exkluderande missbruk. 

 

7.3.2 Exploaterande missbruk 

Ett exploaterande missbruk innebär att den som innehar en dominerande ställning 

utnyttjar sin marknadskraft till nackdel för konsumenterna.186 Ett sådant missbruk 

kan innebära att företaget minskar utbudet av sina produkter och höjer priset över 

vad som egentligen är marknadspriset och därmed missgynnar konsumenterna.  

  

7.3.3 Exkluderande missbruk 

Ett exkluderande missbruk innebär att den som innehar en dominerande ställning 

utnyttjar sin marknadskraft för att sätta konkurrensen med andra företag ur spel.187 

Den klassiska definitionen av ett exkluderande missbruk anses EU-domstolen ge 

uttryck för i Hoffman-La Roche188. Domstolen konstaterar att missbruksbegreppet ska 

bedömas objektivt, en parts subjektiva åsikt är således irrelevant för 

konkurrensbedömningen. Ett exkluderande missbruk innebär att andra metoder än 

vad som kan anses utgöra normal konkurrens används vilket medför att det 

dominerande företaget hindrar att den nuvarande konkurrensen på marknaden 

upprätthålls eller utvecklas.189  

 

7.3.4 Särskilt om FIFA har missbrukat sin dominerande ställning 

Som ovan konstaterats är min uppfattning att FIFA har en dominerande ställning på 

spelarmarknaden. Det kvarstår dock att bedöma om FIFA även har missbrukat sin 

                                              
185 Se t.ex. de förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports mfl. mot 
Kommissionen, p. 112.  
186 Se t.ex. Jones och Suffrin, EU Competition Law, s. 367, Faull och Nikpay, The EU Law of Competition, s 
388, Whish och Bailey, Competition Law, s. 212 ff.  
187 Se t.ex. Jones och Suffrin, EU Competition Law, s. 367, Faull och Nikpay, The EU Law of Competition, s. 
388, Whish och Bailey, Competition Law, s. 212 ff. 
188 Mål C-85/76, Hoffman-La Roche & Co. AG mot Kommissionen, p.91. 
189 Mål C-85/76, Hoffman-La Roche & Co. AG mot Kommissionen, p.91. 
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dominerande ställning innan det går att avgöra ifall FIFA har agerat i strid med 

artikel 102 FEUF. Grunderna för vad som kan utgöra ett missbruk av dominerande 

ställning har genom åren fått en mångsidig innebörd i EU-domstolens praxis.  

 

I Piau bedömde Tribunalen att FIFA inte missbrukat sin dominerande ställning då 

FIFA inte infört kvantitativa begränsningar, utan enbart kvalitativa begränsningar 

som ansågs vara motiverande.190 Det går dock inte att dra några närmare jämförelser 

mellan domstolens resonemang i Piau och FIFA:s agerande av att förbjuda TPO. 

Dels är det två olika marknader som FIFA har en dominerande ställning på, 

närmare bestämt agentmarknaden i Piau och spelarmarknaden gällande förbudet 

mot TPO. Dels är konsekvenserna av de båda reglerna vitt skilda åt.  

 

Det är svårt att sortera in FIFA:s förbud mot TPO under kategorin exploaterande 

missbruk. Beslutet om att möjligheten att investera fotbollsspelares ekonomiska 

rättigheter begränsas till att bara gälla medlemmar av FIFA, det vill säga 

fotbollsklubbar som är medlemmar i medlemsförbund till FIFA, bör snarare 

kategoriseras som ett exkluderande missbruk. Då det är FIFA som inför regler för 

hur spelarmarknaden ska fungera och i det här fallet begränsar vilka som får vara en 

del av spelarmarknaden exkluderas övriga aktörer för att verka på nämnda marknad. 

Även om ett företag har en stor andel av en marknad kan det aldrig per automatik 

leda till att företaget har missbrukat sin dominerande ställning. Däremot kan företag 

med över 90 % av en marknad, så kallade superdominanter, ha ett särskilt ansvar i 

hur de agerar.191 FIFA bör kunna utgöra en superdominant inom spelarmarknaden 

då det i princip enbart är FIFA och dess medlemmar som verkar på nämnda 

marknad. Därför har FIFA ett särskilt ansvar för att inte hindra att den nuvarande 

konkurrensen på marknaden kan upprätthållas eller utvecklas.  

 

Utöver marknadsandelar på en marknad finns det andra faktorer som kan tyda på 

att ett företag har en dominerande ställning. En sådan huvudsaklig faktor är hur 

stora möjligheter det finns för andra företag att komma in på marknaden, det vill 

                                              
190 Mål T-193/02, Laurent Piau mot Kommissionen, p. 117.  
191 Se Goyder och Albors – Llorens, Goyder’s EC Competition Law, s. 301. 
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säga hur höga inträdeshinder det finns. Desto högre inträdeshinder, desto svårare är 

det för andra företag att bli en del av marknaden. 192  Konsekvensen av FIFA:s 

förbud mot TPO innebär att de redan höga inträdeshindren som fanns på 

marknaden blir ännu högre. Med införandet av FIFA:s förbud mot TPO hindrar 

FIFA icke-medlemmar att investera i fotbollsspelare, vilket betyder att FIFA och 

dess medlemmar får ett monopol på spelarmarknaden. Det kan svårligen vara ett 

godtagbart beteende.  

 

Ett konstaterat missbruk av dominerande ställning kan inte rättfärdigas likt 

konkurrensbegränsande samarbeten kan göras i enlighet med artikel 101.3 FEUF, 

eller. Att möjligheter för rättfärdigande saknas framgår dels av ordalydelsen i artikel 

102 FEUF och dels har den tolkningen bekräftats i praxis från EU-domstolen.193 

Enligt min finns det därför mycket som tyder på att FIFA kan antas ha missbrukat 

sin dominerande ställning genom att förbjuda TPO. 

  

                                              
192 Se Craig och de Búrca, EU Law, Text, Cases and Materials, s. 1019 ff. 
193 Se de förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports mfl. mot 
Kommissionen, p. 135 och där vidare hänvisningar.  
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8 Avslutande ord 

Det är en komplex fråga att avgöra huruvida en idrottslig organisations regler är 

förenliga med EU:s konkurrensrätt. Det saknas omfattande praxis på området och 

många slutsatser har därför sin grund i analogier med andra områden. EU-

domstolen har genom åren prövat idrottsliga regler i förhållande till EU:s 

grundläggande friheter i ett flertal fall. Däremot finns det bara ett fall från EU-

domstolen gällande EU:s konkurrensrätt och idrottsliga regler. 194  Genom 

Kommissionens beslut har dock ytterligare några fall prövats. Det finns i skrivande 

stund inga fall där EU-domstolen, Tribunalen eller Kommissionen har bedömt att 

en idrottslig organisation har ingått ett konkurrensbegränsande samarbete eller för 

den delen missbrukat sin dominerande ställning.  

 

När FIFA inför ett absolut förbud mot att tredje parter investerar i fotbollsspelares 

ekonomiska rättigheter är min uppfattning att en idrottslig organisation för första 

gången i EU-rättslig historia bör bedömas ha ingått ett konkurrensbegränsande 

samarbete enligt artikel 101 FEUF samt även missbrukat sin dominerande ställning 

enligt artikel 102 FEUF. Det har genom åren bedömts att idrotten har en särart i 

förhållande till andra sektorer och att vissa idrottsliga regler därför betraktas som 

godtagbara trots att dessa i sin utformning skulle kunna vara oförenliga med EU:s 

grundläggande friheter och konkurrensrätt. Enligt min mening måste idrotten 

tillmätas en viss särart för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att bedriva en 

idrottslig verksamhet. Idrottens särart kan dock inte utsträckas i all oändlighet. När 

idrotten blir alltmer kommersialiserad och när fotbollen numera omsätter 

miljardbelopp varje år måste idrotten i vissa sammanhang betraktas i större 

utsträckning som vilken kommersiell verksamhet som helst. När FIFA väljer att 

begränsa investeringar i spelarmarknaden till att enbart kunna göras av FIFA:s egna 

medlemmar stängs potentiella externa finansiärer utanför en mångmiljardindustri. 

Att stänga ute externa finansiärer från spelarmarknaden är inte enbart en bieffekt av 

förbudet utan tycks till och med vara önskvärt av fotbollsorganisationer. 195  Ur 

                                              
194 Mål C-519/04 P Meca-Medina och Majcen mot Kommissionen. 
195 Se Platinis uttalande om att pengar som kommer in till fotbollen ska stanna inom fotbollen. UEFA, 
Protecting the game – Michel Platini. 
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fotbollsorganisationers synvinkel är det nog önskvärt att få in så mycket pengar som 

möjligt till fotbollen men samtidigt behålla makten att kunna kontrollera hur dessa 

pengar används.  

 

Frågan om FIFA:s förbud strider mot EU:s konkurrensrätt har större betydelse än 

att förbudet eventuellt bör ogiltigförklaras. Skulle det visa sig att förbudet inte är 

förenligt med EU-rätten är det också ett ytterligare steg mot att minska idrottens 

särart och ett tydligt tecken på att idrotten i allt större utsträckning måste förhålla sig 

till att idrottsverksamheten alltmer kommer att likna andra kommersiella 

verksamheter.  

 

Sammanfattningsvis innebär ett förbud som medför att externa finansiärer helt och 

hållet stängs utanför spelarmarknaden, enligt min uppfattning, att FIFA har passerat 

en gräns för vad som kan accepteras av EU. De i uppsatsens diskuterade 

frågeställningar är högaktuella och det finns många olika åsikter och tankar kring 

huruvida förbudet är förenligt med EU:s konkurrensrätt eller inte. I skrivande stund 

har Kommissionen inte uttalat sig i någon riktning, men ett besked väntas komma 

inom den närmaste tiden. Skulle det visa sig att Kommissionen gör en motsatt 

bedömning mot vad jag har gjort är i sådana fall min förhoppning att ärendet 

kommer att prövas av högre instans. Det är av stor vikt att fotbollsklubbarna får ett 

slutligt besked i frågan då de behöver veta hur framtidens spelplan på 

spelarmarknaden kommer att se ut.    
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