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Förkortningar 
 
Direktivet  Rådets Direktiv 88/361 av den 24 juni 1988 för genomförande av 

artikel 67 i fördraget 

EU  Europeiska Unionen 

EUD  EU-domstolen 

FEU  Fördraget om Europeiska Unionen 

FEUF  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

FIBA  International Basketball Association 

FIFA  Fédération Internationale de Football Association  

Kommissionen  Europeiska kommissionen 

MS  Medlemsstat i Europeiska Unionen 

NGO  Icke-statlig organisation  

RSTP  Regulations for the Status and Transfer of Players 

TP  Tredje part 

TPO  Tredjepars ägande 
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
Varje år engagerar idrott och sport miljontals människor över hela världen och Europa utgör 

inget undantag. Sport är i dagsläget en av de snabbast växande sektorerna inom den 

Europeiska Unionen (EU) och ”…står för cirka 3% av Europas totala BNP och ungefär 3,5% 

av samtliga anställningar inom EU”.1 EU har genom Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF) tilldelats viss kompetens på idrottens område vilket utgör grunder för 

EU:s möjlighet att engagera sig i området.2  Enligt dessa artiklar i FEUF och Fördraget om 

Europeiska Unionen (FEU) har EU kompetens att stötta, samordna och komplettera EU:s 

medlemsstater (MS) i frågor om sport och idrott. Även idrottens särart ska beaktas vid 

utvecklingen av en europeisk dimension på området. Att spelarövergångar, där spelare byter 

klubbar genom att ingå nya kontrakt, ökat i värde har gjort att även tredje parter (TP) är 

intresserade av att investera på denna finansiella marknad. Där en investering görs i de 

ekonomiska rättigheterna i fotbollsspelare, redan i de lägre divisionerna, med en förhoppning 

om att få ta del av en avkastning vid nästa spelarövergång. Sporten har utöver det ekonomiska 

perspektivet även andra dimensioner som bidrar till dess centrala roll, i form av både 

kulturella och sociala aspekter. I dessa avseenden medför sporten inte enbart en bättre 

folkhälsa utan kan även fungera som en naturlig länk mellan olika samhällsgrupper och delar 

av samhället i form av ett gemensamt intresse och mötesplats.3 Att sporten har en inverkan på 

flera olika samhällsplan har resulterat i att det även inkluderas i EU:s 2020-strategi.4  

 

EU har, sedan mitten av 1900-talet då organisationen grundades, utvecklats till att bli en 

global aktör. Grundläggande för EU är upprättandet av den inre marknaden, där det råder fri 

rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Denna vision utvecklades under 1980-talet 

genom inremarknadsprogrammet5 vilket gradvis infördes mellan åren 1986-1992.6 Visionen 

och tankarna kring den inre marknaden influerar än idag EU:s politik och policys. Att 

garantera den fria rörligheten inom EU ses som ett steg för att kunna uppnå en inre marknad 

och är därmed tydligt sammankopplade. Redan i artiklarna 1-3 Romfördraget beskrevs vilka 

                                                
1 Europeiska kommissionen, 2015, s. 1. Fri översättning. 
2 Se artikel 6e) och 165 FEUF.  
3 Europeiska kommissionen, 2015, s. 1. 
4 Europarådet, 2014, para 18.3 och Europeiska kommissionen1, 2016. EU:s 2020–strategi är den tillväxt strategi 

som EU arbetar efter och som sträcker sig över 10 år. För mer information om EU 2020-strategin se: 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm . 

5 På engelska Single Market Programme. 
6 Baldwin och Wyplosz, 2006, s. 42. Målet att upprätta en inre marknad får in idag inte anses helt uppnått, 
Barnard, 2013, s. 12. 
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västenliga åtgärder som behövde uppnås för att kriterierna för en inre marknad ska uppfyllas. 

Häri omnämns inte enbart den fria rörligheten utan även vikten av att ha en god konkurrens på 

marknaden för att på så vis kunna utveckla den ekonomiska integrationen inom EU.7 I fråga 

om den ekonomiska integrationen anser Molle även att hinder för produkter och 

produktionsfaktorer behöver avlägsnas.8 Denna integration bygger på en välfärdsekonomisk 

tanke, där integrationen medför en fri rörlighet för exempelvis varor, vilket i nästa steg leder 

till välmående och framgång för samtliga inblandade parter. 9  Även om syftet med 

konkurrensrätten respektive fri rörlighet i grunden är lika skiljer de sig ändå åt. Då den 

tidigare av de två fokuserar på att skapa en sund konkurrens på den fria marknaden och om 

marknadens struktur, medan den senare syftar till att eliminera hinder för den fria rörligheten. 

Även om det föreligger viss skillnad utgör båda aspekterna viktiga verktyg i upprättandet av 

den inre marknaden. De båda regelsystemen har sina egenheter i relation till varandra, där en 

av de viktigaste skillnaderna är vilka rättssubjekt som omfattas av respektive reglering. 

Konkurrensrätten omfattar främst privata rättssubjekt medan fri rörlighet i första han 

inkluderar åtgärder som MS utfärdar även om reglerna tillämpas på privata rättssubjekt i viss 

utsträckning. Att fri rörlighet även tillämpas på privata rättssubjekt visas genom att tre av de 

fyra grundläggande friheterna har genom EU-domstolens (EUD) rättspraxis, i olika 

utsträckning, erkänts en horisontell direkt effekt.10 Den fjärde friheten, fri rörlighet för kapital, 

har inte erkänts någon sådan horisontell verkan,11 utan särbehandlas ur denna aspekt från de 

övriga friheterna. Frågan är om denna särbehandling ännu kan motiveras, eller om även fri 

rörlighet för kapital bör erkännas denna horisontella verkan? 

 

När det kommer till spelarövergångar inom fotbollen har privata aktörer eller snarare TP, ofta 

i form av juridiska personer, varit uppe för diskussion i olika omgångar. Enligt Europeiska 

kommissionen (kommissionen) är bristen på transparens kring spelarövergångar en av 

orsakerna till att frågan väckt så stor uppmärksamhet. Med detta i hänseende har 

kommissionen kommit fram till att en övergripande utvärdering av reglerna kring 

spelarövergångar bör genomföras.12 Kommissionen har redan vid ett tidigare tillfälle, år 1998, 

inlett en genomgång av reglerna kopplade till spelarövergångar av fotbollsspelare. Vid det 

tillfället rörde det Fédération Internationale de Football Associations (FIFA) regler. 
                                                
7 Baldwin och Wyplosz, 2006, s. 38.  
8 Molle, 2006, s. 9.  
9 Molle, 2006, s. 9.  
10 Se avsnitt 6. 
11 Robin-Oliver, 2012, s. 178–179.  
12 Europeiska kommissionen, 2011, s. 12.  
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Utredningen lades ner år 2001 då FIFA antog en ny reglering rörande spelarövergångar som 

överensstämde med kommissionens principer. Den nya regleringen antogs som en 

överenskommelse mellan FIFA och det europeiska fotbollsförbundet och ansågs enligt 

kommissionären med ansvar för konkurrens, Mario Monti, innehålla en balans mellan 

fotbollsspelarnas rätt till fri rörlighet inom EU och bevarandet av fotbollens integritet.13 Det 

finns på senare tid åter anledning att se närmare på FIFA:s regler för spelarövergångar. FIFA 

skickade den 22 december 2014 ut ett cirkulär om att en ändring i dessa regler för 

spelarövergångar skulle införas. Ändringen innebar införandet av ett förbud mot tredjeparts 

ägande (TPO) i fotbollsspelares ekonomiska rättigheter. 14  Förbudet har resulterat i en 

stämningsansökan i den belgiska domstolens första instans, där käranden Doyen Sport 

Investment och Seraing United stämmer FIFA med anledning av förbudet. Domstolen 

avvisade talan den 24 juli 2015 då de ansåg att käranden inte bevisat sina påståenden att 

förbudet var oförenligt med EU-rätten eller var oproportionerlig.15 FIFA:s TPO-förbud har 

även anmälts till kommissionen av den spanska och portugisiska ligan.16 Då talan avvisades 

och kommissionen inte uttalat sig har saken ännu inte varit upp för prövning och frågan 

huruvida FIFA:s förbud mot TPO är förenligt med EU-rätten kvarstår. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om FIFA:s TPO-förbud är förenligt med EU-

rättens reglering i fråga om fri rörlighet för kapital och konkurrensrätt. 

 
För att besvara syftet kommer följande frågeställningar att besvaras:  

- Hur ser relationen ut mellan EU-rätten och idrottsorganisationer och förbund? 

- Hur ses FIFA:s organisation ut och vilken roll har de inom fotbollen?  

- Vad innebär FIFA:s TPO-förbud? 

- Vad utgör kapital enligt FEUF:s mening? 

- Vad innebär doktrinen om direkt effekt och kan fri rörlighet för kapital ha en 

horisontell direkt effekt?  

- Hur är EU:s konkurrensrättsliga reglering uppbyggd och vilka förutsättningar finns för 

dess tillämpning?  

 

                                                
13 Europeiska kommissionen, 2002 och Europeiska kommissionen, 2001.  
14 FIFA2, 2014. 
15 FIFA4, 2015. 
16 The Guradian, 2015.  
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1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats fokuserar på fri rörlighet för kapital och i synnerhet på direktinvesteringar. 

Detta innebär en avgränsning från andra typer av transaktioner såsom köp av fast egendom, 

även om ett sådant köp kan utgöra en investering. Motsvarande avgränsning görs även i fråga 

om hinder för den fria rörligheten av kapital. De övriga friheterna för varor, tjänster och 

personer kommer inte att beaktas närmare än vad som anses nödvändigt för att besvara 

syftesformuleringen. Då uppsatsen kommer att ägnas åt fri rörlighet och konkurrens inom EU, 

på en unionsrättslig nivå, kommer vare sig nationell lagstiftning i MS eller relationen till 

tredje land att inkluderas i uppsatsen. De regler som EU-rätten kommer att ställas mot är 

regelverk som FIFA infört och som medlemmarna förväntas efterleva i fråga om TPO-

förbudet vilket innebär en avgränsning i förhållande till annan idrottslig reglering.  

  

1.4 Disposition 
Uppsatsens disposition kan delas in i tre huvuddelar, den första avser de introducerande 

avsnitten, det andra behandlingen av FIFA:s TPO-förbud utifrån fri rörlighet för kapital och 

den tredje en konkurrensrättslig bedömning av FIFA:s förbud mot TPO i fotbollsspelares 

ekonomiska rättigheter.  

 

De introducerande delarna avser avsnitt 2 som behandlar metod och material och avsnitt 3 

vilket redogör för de utgångspunkter som denna uppsats har. Det senare av de två berör det 

faktum att uppsatsen präglas av ett fokus på marknadstillträdet, snarare än diskriminering. 

Avsnittet behandlar även funktionen hos en finansiell marknad liksom de ekonomiska 

aspekter som inkluderas i uppsatsen. Avsnitt 4 går närmare in på under vilka förutsättningar 

EU-rätten är tillämplig, liksom den EU-rättsliga regleringens relation till idrottens 

självreglerande funktion. Därefter behandlar uppsatsen, i avsnitt 5, FIFA lite närmare ifråga 

om struktur och roll i fotbollsvärlden. TPO-förbudets innebörd berörs även i detta avsnitt. 

Därefter prövas TPO-förbudet mot artikel 63 FEUF om fri rörlighet för kapital i avsnitt 6. I 

detta avsnitt behandlas de olika villkoren för artikelns tillämning stegvis, där det första steget 

utgör en redogörelse för om artikeln kan tillämpas på FIFA:s TPO-förbud. Därefter behandlas 

innebörden av fri rörlighet för kapital, hinder för densamma och slutligen möjligheten till 

rättfärdigande av åtgärden i fråga. I avsnitt 7 ställs FIFA:s TPO-förbud mot den EU-rättsliga 

konkurrensrätten. Även här kommer de olika rekvisiten i artiklarna 101 och 102 FEUF att 

tillämpas stegvis då de är kumulativa, vilket innebär att om ett av dem inte uppfylls hamnar 



9 
 

TPO-förbudet utanför den konkurrensrättsliga regleringens tillämpningsområde. Uppsatsen 

avslutas med avsnitt 8 som innehåller avslutande kommentarer och reflektioner.  

 

2 Metod och material  
Detta avsnitt behandlar metod och material. Avsnittet utgår från hierarkin för EU:s rättskällor. 

Övrigt material, som inte är av EU-rättslig karaktär redogörs för i slutet av avsnittet.   

 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i EU-rätten, och eftersom EU-rätten utgör ett autonomt 

rättsystem speglar detta av sig i den metod och det material som har använts i denna 

uppsats.17 Att uppsatsen enbart hanterar EU-rätten på unionsnivå medför även att en EU-

rättslig metod används. Med en EU-rättslig metod menas i uppsatsen, vilket även finner stöd 

hos Reichel, hur de olika rättskällorna i EU-rätten har behandlats under arbetets gång.18 I 

fråga om material har utöver EU-rättens rättskällor och doktrin även idrottsliga regelverk 

utgjort en del av materialet. Vidare har i uppsatsen såväl EU:s primärrätt och sekundärrätt 

använts, liksom rättspraxis från EUD och Tribunalen. Även de tolkningsmetoder som EUD 

tillämpar har beaktats för att på så vis vinna en större förståelse för hur EU-rätten ska tolkas.  

 

I fråga om primärrätten har EU:s grundfördrag FEU och FEUF behandlats. Dessa fördrag 

utgör grunden för EU-samarbetet och har samma rättsliga värde.19 Till primärrätten hör även 

de protokoll som hör till de olika fördragen.20 De fördragsartiklar som uppsatsen i första hand 

hanterar är artikel 63, 101 och 102 FEUF, och dessa har utgjort ramen för tillämpningen av 

EU-rätten på FIFA:s TPO-förbud. Primärrätten har kompletterats av andra rättskällor då 

fördragstexterna inte ensamt ger någon detaljerad vägledning i hur de ska förstås och 

tillämpas. Bland annat har allmänrättsliga principer, såsom proportionalitetsprincipen och 

principen om icke-diskriminering, 21  fyllt en kompletterande funktion. Trots att dessa 

allmänrättsliga principer i sig inte hör till primärrätten har deras konstitutionella status 

konstaterats genom EUD:s rättspraxis.22 Dessa principer används av EUD dels som ett 

verktyg för att forma EU-rätten, och dels för att lösa juridiska problem och frågeställningar.23 

Principerna är, som Hettne och Eriksson Otken uttrycker det, vaga och målbetonande till sin 

                                                
17 Reichel, 2014, s. 109.  
18 Reichel, 2014, s. 109. 
19 Se artikel 1 FEUF.  
20 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 41 och artikel 51 FEU. 
21 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 63 och 100. 
22 Mål C–101/08, Audiolux, para 63. 
23 Koopmans, 2000, s. 51 
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karaktär, vilket skapar utrymme för domstolens skön men även möjlighet till flexibilitet, 

något som kan vara till fördel med tanke på dagens föränderliga samhälle.24  

 

Enligt Reichel fyller de allmänna principerna olika funktioner, dels utgör de en grund mot 

vilken sekundärlagstiftningen kan prövas både i fråga om tolkning som giltighet gentemot 

fördraget, dels att vid behov fylla ut de hål som uppdagas vid tillämpningen av EU-rätten och 

slutligen dels för att tolka sekundärrätten.25 Då principerna spelar en naturlig roll i EU-rätten 

har de beaktas under arbetet med denna uppsats, särskilt proportionalitetsprincipen, som 

genomsyrar hela EU-rätten och är en av dess grundläggande principer. 26 

Proportionalitetsbedömningen kan sägas bestå av två steg, för det första ska undersökas om en 

åtgärd är lämplig för att uppnå ändamålet och för det andra om åtgärden är nödvändigt för att 

uppnå densamma. Den förra fokuserar på åtgärden och resultatet, om en åtgärd är lämplig för 

att uppnå det resultat som eftersträvas, det vill säga det allmänna intresset.27 Det är MS som 

har bevisbördan och hur grundlig EUD är när detta test tillämpas varierar, men generellt kan 

att det bygger på en helhetsbedömning.28 Om en åtgärd anses vara lämplig blir nästa steg att 

se om den är allt för långtgående. Detta andra steg bedömer om ändamålet med åtgärden kan 

uppnås genom att använda en mindre ingripande åtgärd, om så är fallet ska den mindre 

ingripande åtgärden tillämpas.29 Här balanseras olika legala intressen och åtgärden bedöms 

utifrån dess inverkan på exempelvis fri rörlighet och om denna inverkan kan vägas upp av 

ändamålet. 

 

För att tolka fördragens artiklar har även rättspraxis från EUD och Tribunalen använts. I 

första hand har rättspraxis från EUD använts, då deras domar står högre upp i rättshierarkin är 

Tribunalens.30 Även om Tribunalens domar inte står lika högt i rang som domar från EUD 

utgör de fortfarande en god rättskälla,31 vilket motiverar att även dessa inkluderas i uppsatsens 

material.  

 

                                                
24 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 63.  
25 Reichel, 2014, s. 126. 
26 Artikel 5(4) FEU, se även Lissabonfördragets Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprincipen.  
27 Tridimas, 1999, s. 68. 
28 Bernitz, 2014, s. 158 och mål C–157/94, Kommissionen mot Nederländerna, para 58.  
29 Tridimas, 2006, 100.  
30 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 56.  
31 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 56.  
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EUD har en exklusiv rätt att tolka fördragsartiklarnas innebörd, däremot har domstolen inte 

befogenhet att pröva om en åberopad fördragsbestämmelse är giltig i sig eller ej om de saknar 

behörighet för detta.32 Med tanke på att EUD ska tillse att EU-rätten tillämpas i förenlighet 

med fördragen och att MS efterlever dessa regler,33 blir EUD:s rättspraxis av relevans när ett 

EU-rättsligt problem angrips. Därmed blir även de tolkningsmetoder som domstolen använder 

viktiga att förstå för att kunna utläsa innebörden och motiven bakom en dom. EUD tillämpar i 

första hand ändamålstolkningar det vill säga en teleologisk tolkningsmetod av fördragets 

bestämmelser, snarare än exempelvis rent textuella tolkningsmetoder.34 Dock utgörs ramen av 

den teleologiska tolkningen fördragsartiklarnas innebörd. EUD har haft en drivande roll i 

rättsutvecklingen av exempelvis direkt effekt, förverkligandet av den inre marknaden, liksom 

att värna om de grundläggande rättigheterna.35 Reichel uttrycker att ”EU-fördragen brukar 

därför ofta beskrivas som ramfördrag, där EU-domstolen utifrån de fastställda målen [i artikel 

3 FEU] har kunnat precisera åt vilket håll EU-rätten bör utvecklas”.36 Den aktiva roll som 

EUD tagit i fråga om att driva rättsutvecklingen och att vara rättsskapande har fått viss kritik 

och har från flera håll benämnts som en juridisk aktivism.37 I den aktuella situationen, rörande 

FIFA:s TPO-förbud, har saken inte prövats av EUD. I ett försök att utröna hur detta förbud 

förhåller sig till EU-rätten blir alltså inte enbart rättskällorna utan även förståelsen av 

tolkningsmetoder och den roll som allmänna rättsprinciperna av största vikt. Denna roll som 

EU-rättslig rättspraxis utgör liksom de tolkningsmetoder som EUD tillämpar har beaktats när 

det relevanta materialet lästs.  

 

Generaladvokaterna har till uppgift att ta fram motiverade yttranden till hur ett mål bör 

avgöras för att vara förenligt med EU-rätten.38 Ser man till hierarkin i fråga om EU-rättslig 

rättspraxis motsvarar generaladvokatens förlag till avgörande inte en dom i fråga om dignitet. 

Saken blir här en annan om EUD i sin dom hänvisar till generaladvokatens förslag, eftersom 

förslaget då ges ett uppsving och kan betraktas som en rättskälla av högre dignitet.39 Dock 

innehåller ofta förslagen till avgöranden en djupare argumentation och belyser ofta fler 

aspekter i målet, jämfört med vad EUD i den slutliga domen beaktar och diskuterar. Det är 

främst i denna aspekt som generaladvokaternas förslag till avgörande använts i uppsatsen.  
                                                
32 Förenade målen 31 och 35/86, LAISA, para 18 och artikel 19 FEU. 
33 Mischo, 2000, s. 59.  
34 Koopmans, 2000, s. 53 och Reichel, 2014, s. 122. 
35 Reichel, 2014, s. 115. 
36 Reichel, 2014, s. 122. 
37 Reichel, 2014, s. 130. 
38 Se artikel 252.2 FEUF. 
39 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 117.  
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EU:s sekundärrätt utgörs av de rättsakter som EU:s institutioner utfärdar baserat på 

fördragen, och kan delas in i två kategorier; bindande rättsakter såsom förordningar och 

direktiv och; icke-bindande rättsakter, soft law, vilket inkluderar yttranden och 

rekommendationer.40 De förberedande rättsakter till EU-rätten som används i denna uppsats 

är kommissionens vitbok. Vitböcker utgör förberedande utredningar och förslag på rättsakter 

framlagda av kommissionen inom ett visst ämne.41 Dessa förarbeten har på senare tid fått en 

något starkare ställning som rättskälla, även om de fortfarande inte är bindande.42  På 

konkurrensrättens område har kommissionen utfärdat riktlinjer, dessa riktlinjer är i sig inte ett 

uttryck för lagstiftningen utan har som funktion att var vägledande i hur kommissionen kan 

komma att agera och vad de grundar sin bedömning på.43 Dessa riktlinjer medför en viss 

metodosäkerhet men har används eftersom de kan tilldelas en viss betydelse när annat 

tolkningsmaterial saknas. Andra exempel på rättskällor som inte är bindande men som kan ha 

viss effekt och som har inkluderats i uppsatsens material är en resolution från europeiska 

rådet, beslut från kommissionen liksom tillkännagivanden. Slutligen har även 

pressmeddelanden från kommissionen använts för att ge en bakgrund till dess tidigare 

granskning av FIFA:s regler för spelarövergångar, Regulations for the Status and Transfer of 

Players, (RSTP).  

 

Inom EU finns 24 stycken likvärdiga och officiella språk, 44  vilket innebär att såväl 

primärrätten som sekundärrätten översätts till samtliga dessa språk. I och med detta 

översättningsarbete finns en risk att det förekommer språkliga variationer mellan de olika 

versionerna och att språklig precision går förlorad.45 Detta har beaktats när materialet använts 

på så vis att både den svenska som den engelska versionen i vissa fall har jämförts under 

arbetet med denna uppsats. Dock utgår uppsatsen i första hand från den svenska 

översättningen av det EU-rättsliga materialet, har en svensk version inte funnits tillgänglig har 

den engelska versionen använts.  

 

                                                
40 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 42 och artikel 288 FEUF. 
41 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 113.  
42 Reichel, 2014, s. 127.  
43 Jones och Sufrin, 2014, s. 269 och Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 48.  
44 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 158 och 168ff och Europeiska kommissionen, 20162. 
45 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 61ff. 
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Övriga rättskällor som använts är doktrin som inom EU-rätten inte anses spela lika stor roll 

som i den svenska rätten i fråga som rättskälla,46 och idrottsliga regelverk. Doktrin som varit 

relevant för ämnet har utgjort ytterligare komplement till övriga rättskällor. Mycket av 

doktrinen är i form av artiklar hämtade från europeiska juridiska tidskrifter.47 Men även 

relevant litteratur har använts liksom meddelanden och information publicerad av FIFA. 

Materialet i fråga om litteratur och artiklar har varit skrivna på svenska eller engelska, vilket 

inneburit att viss översättning från engelska till svenska har skett under arbetets gång. 

Översättningar innebär alltid en viss risk för att språkliga nyanseringar försvinner och vid de 

tillfällen då en översättning varit nödvändig har översättningen hållits så sann den engelska 

originaltexten som möjligt. De idrottsliga regelverken som har använts har införts av FIFA för 

att reglera fotbollen. Dessa regelverk måste efterlevas av FIFA:s medlemmar och situationen 

är jämförbar med att lagar och regler är bindande för medborgare i en stat.48  Detta innebär att 

dessa regelverk står mycket högt bland vad som skulle kunna benämnas idrottsliga rättskällor. 

De regler som uppsatsen går närmare in på är FIFA:s stadgar, samt FIFA:s RSTP och har 

främst använts i uppsatsen för att visa TPO-förbudets innebörd.  

 

3 Utgångspunkter 
I detta avsnitt redogörs uppsatsens utgångspunkter. I avsnittet förklaras bakgrunden till 

upprättandet av den inre marknaden, men även relationen mellan fri rörlighet och 

konkurrensrätt berörs. Avsnittet innehåller de utgångspunkter som genomsyrar hela 

uppsatsen, att fokus läggs på marknadstillträdet samt att förståelsen för FIFA:s TPO-förbud 

utgår från den finansiella marknadens grundläggande funktioner, vilka sammanfattat redogörs 

för i avsnittet. Slutligen hanteras de ekonomiska utgångspunkter som kommer att beaktas vid 

tillämpningen av konkurrensrättens bestämmelser på FIFA:s TPO-förbud.  

 

3.1 Marknadstillträde i fokus 
EU har identifierat flera syften för vilka EU ska verka, de relaterar både till sociala aspekter 

såsom att förespråka fred, social välfärd men även upprättandet av en inre marknad.49 Detta 

mål återkommer även i FEUF och häri anges att EU ska agera för att upprätta och säkerställa 

funktionen av en inre marknad.50 Inom EU finns fyra grundläggande friheter, dessa är fri 

                                                
46 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 121. 
47 Reichel, 2014, s. 129.  
48 Pijetlovic, 2015, s. 7ff. 
49 Se artikel 3 FEU.  
50 Se artikel 26 FEUF.  
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rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Friheterna innebär att kvantitativa 

restriktioner liksom åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna inom EU.51 På så vis ska 

marknadens aktörer få agera fritt på den inre marknaden utan att MS ingriper.52 Dessa friheter 

är en del av en så kallad negativ integration53 eftersom fördragren förbjuder MS att införa 

åtgärder som utgör ett hinder för den fria rörligheten. 54  Förverkligandet av den inre 

marknaden har sedan introduktionen av projektet varit pågående. Visionen tar sin 

utgångspunkt i ett liberalt perspektiv men har med tiden utvecklats till en konkurrensbaserad 

federalism genom vilken den inre marknaden ska kunna uppnås.55 För att kunna förverkliga 

denna vision ansågs det, redan i vitbok Completing the Internal Market författad år 1985 av 

Lord Cockfield, grundläggande att hinder – i form av fysiska, tekniska och finansiella hinder 

– skulle elimineras.56  

 

En sund konkurrens är även en förutsättning för att kunna förverkliga den inre marknaden, där 

möjligheterna att kunna tillgå och agera på en marknad är en naturlig del i utvecklingen. Det 

övergripande syftet med konkurrensrätten är att uppnå EU:s målsättningar,57 och det är med 

bakgrund av detta som konkurrensrätten har en viss inriktning. Reglerna för fri rörlighet 

respektive konkurrensrätten syftar båda till att säkerställa den inre marknaden, och kan 

beskrivas som att de är två sidor av samma mynt. Regleringen om den fria rörligheten 

fokuserar i första hand på att MS inte får upprätta hinder på den inte marknaden. 

Konkurrensrätten syftar till att tillgodose en effektiv konkurrens,58 där ett privat subjekt inte 

får orsaka handelshinder. Inom konkurrensrätten läggs även ett fokus på marknadens struktur, 

medan den fria rörligheten fokuserar på möjligheter för exempelvis varor eller personer att 

tillträda marknaden.59 

 

Ett perspektiv med fokus på marknadstillträde är mer inkluderande i fråga om vad som kan 

anses utgöra hinder mot en fria rörligheten, vilket även är en del av den kritik som riktats mot 

dess tillämpning. Att aspekten innebär att EU-rätten i än större utsträckning än vad som var 

                                                
51 Se artiklar 34−35, 45, 49, 56–57 och 63 FEUF. 
52 Molle, 2006, s. 238. 
53 Vilket skiljer sig från vad som kan benämnas en positiv integration, exempelvis genom harmonisering, där 

EU-rättsligs regler ska ersätta nationella regler.   
54 Lindholm, 2014, s. 201 och Barnard, 2013, s. 10.  
55 Barnard, 2013, s. 9, 12 och 25ff. 
56 Barnard, 2013, s. 10 och Europeiska kommissionen, 1985, s. 6 para 4.  
57 Jones och Sufrin, 2014, s. 34. 
58 Rådets förordning 1/2003, inledning para 9. 
59 Bastidas Venegas, 2012, s. 23–24. 
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tanken från början utvidgat innebörden av hinder till att även inkludera åtgärder som icke-

diskriminerande. Vilket leder till att MS utrymme att vidta åtgärder som inte är 

diskriminerande ändrats och att även sådana åtgärder kan komma att utredas av EUD. Det har 

genom en tillämpning av detta skett en viss skiftning i fråga om balansen mellan EUD och 

MS.60 I och med att koncentrationen läggs på marknadstillträdet flyttas fokus från aktörers 

nationalitet till om möjligheten för aktörer från andra MS att tillträda en marknad blir svårare 

eller ej.61 Dock kan tillämpningen tolkas som att den fokuserar på tillträdet till marknaden 

snarare än på situationen där en aktör fått tillträdet till marknaden men väl där inte kan 

tillvarata sin fria rörlighet.62 Men i och med denna förflyttning av fokus fångas de icke-

diskriminerade hindren upp. Detta exemplifieras i mål Kommissionen mot Grekland, då ett 

förbud infördes som innebar att en legitimerad optiker inte skulle kunna ha fler än en 

optikerbutik. MS hävdade till sitt försvar att åtgärden inte var diskriminerande eftersom det 

inte gjordes någon skillnad mellan medborgare från MS eller från annan MS. Vilket stämde. 

EUD ansåg att åtgärden utgjorde ett icke-diskriminerande hinder för marknadstillträdet, och 

därmed även ett hinder för den fira rörligheten inom EU eftersom åtgärden inte kunde 

rättfärdigas av MS.63  

 

Den konkurrensrättsliga regleringen kan å ena sida anses utgöra en begränsning av en helt fri 

konkurrens och därmed även utvecklingen av den inre marknaden, då marknaden egentligen 

är tänkt att helt sköta sig själv med resultatet att vissa aktörer försvinner från marknaden. Å 

andra sidan kan regleringen fungera som ett verktyg vilket skapar förutsättningarna för att 

uppnå en fri marknad,64 där reglerna gör det möjligt för företag att agera på liksom att få 

tillträde till en marknad. Det senare perspektivet av de två utgör utgångspunkten för hur den 

konkurrensrättsliga regleringens funktion förstås i denna uppsats. Reglerna är ett nödvändigt 

verktyg och skapar förutsättningar för att utveckla och uppnå visionen om en inre marknad i 

EU, genom att fokusera på marknadens struktur och ekonomisk effektivitet. Ett perspektiv 

som har marknadstillträdet i fokus kan även sägas bli aktuellt i konkurrensrätten, även om det 

inte på samma sätt som för den fria rörligheten. Inom konkurrensrätten finns det två typer av 

barriärer som hindrar marknadstillträdet, dessa kan enligt Bishop och Walker delas upp i 

absoluta hinder och i så kallade strategic incumbent advantages, där den senare utgår från när 

                                                
60 Barnard, 2013, s. 20, Barnard, 2009, s. 590ff.  
61 Barnard, 2013, s. 18ff.  
62 Barnard, 2013, s. 23.  
63 Mål C–140/03, Kommissionen mot Grekland, para 23–29, 35–36.   
64 Bishop och Walker, 2010, s. 1–008.  
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i tiden konkurrenter fått tillträde till marknaden.65 Och till den senare, det vill säga absoluta 

barriärer hör marknadstillträdet och inkluderar situationen där marknadstillträdet är för 

kostsamt eller när det inte föreligger en möjlighet för en aktör att få tillträde till marknaden.66 

Här syns en skillnad mellan rättsutvecklingen för konkurrensrätten jämfört med fri rörlighet, 

inom konkurrensrätten har man varit noga med att identifiera vad som utgör marknaden, 

något som inte gjorts i fråga om fri rörlighet i samma utsträckning.67 

 

Hur förhåller sig då dessa två regelverk till varandra med tanke på att de arbetar för samma 

mål. 68  Utgångspunkten för EU-rätten får hämtas från EU:s grundläggande syfte – 

förverkligandet av den inre marknaden, där fri rörlighet är huvudregeln för att skapa de 

nödvändiga förutsättningarna för dess upprättande. För att uppnå visionen om den inre 

marknaden har vissa verktyg utvecklats och hit hör fri rörlighet och den konkurrensrättsliga 

regleringen, där den senare får en funktion av att uppfylla syftet såvida inte huvudregeln, den 

fria rörligheten aktualiseras i situationen. Skulle EUD komma att pröva FIFA:s TPO-förbud 

skulle de, med stor sannolikhet, försöka tillämpa konkurrensrätten i första hand snarare än att 

ta diskussionen kring fri rörlighet för kapital och doktrinen om direkt effekt. Att på detta sätt 

tillämpa konkurrensrätten i första hand anses inte inverka på förhållandet mellan fri rörlighet 

och konkurrensrätten i sig. Det handlar snarare om att EUD måste ta hänsyn till 

kompetensfördelningen mellan EU och MS, och att en tillämpning av fri rörlighet för kapital i 

den aktuella situationen skulle få en viss politisk innebörd. Något som EUD antas önska 

undvika, särskilt då de liksom andra av EU:s institutioner redan fått viss kritik för att ha 

breddat EU kompetens på MS bekostnad. Dessa två rättsområden kommer sällan i konflikt i 

fråga om tillämpning, dock utgör konkurrensrättenens delsyfte att uppnå en ekonomisk 

effektivitet, ett subsidiärt mål i relation till den fria rörlighetens integrationsmål. Enligt Hettne 

och Otken Eriksson kan ur EUD:s praxis urskiljas en viss förändring som talar för att 

ekonomisk effektivitet och integrationsmålet balanserats på så vis att de närmat sig varandra 

och blivit mer jämlika.69 Slutsatsen bör därmed rimligen bli att de två regelverken ännu inte är 

jämlika. Med detta i åtanke kommer tillämpningen de olika regelverkens göras förhållande till 

EU:s övergripande mål – upprättandet av en inre marknad. FIFA:s TPO-förbud kommer 

därför att i första hand att prövas mot artikel 63 FEUF om fri rörlighet för kapital, och därefter 

                                                
65 Bishop och Walker, 2010, s. 3–025 – 3–026.  
66 Bishop och Walker, 2010, s. 3–025.  
67 Barnard, 2009, s. 597. 
68 Jones och Sufrin, 2014, s. 18 och Bastidas Venegas, 2012, s. 17.  
69 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 127–128. 
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kommer det att ställas mot artiklarna 101 och 102 FEUF som utgör grunderna i 

konkurrensrätten på EU-nivå. Det faktum att de två reglerna värnar de om marknaden på olika 

sätt och med olika utgångspunkter leder till synsättet, vilket även framförs av Baquero Cruz, 

att de båda regelverken kan tillämpas på samma situation och att detta är ett uttryck för det 

faktum att de båda regelverken till viss del faktiskt överlappar varandra.70   

 
3.2 En finansiell marknad 
I denna uppsats beaktas vissa ekonomiska aspekter, särskilt inom konkurrensrätten för att på 

så vis granska om FIFA:s TPO-förbud är förenligt med EU-rätten. Det som blir aktuellt i 

situationen är att TPO utgör en del av en finansiell investeringsmarknad. En stor del med 

syftet bakom att agera på en finansiell marknad är att man vill sprida ut riskerna.71 På en 

finansiell marknad medför en investering alltid en risk eftersom man spekulerar i framtida 

priser och värden. Ett annat naturligt drag för en finansiell marknad är att identiska tillgångar 

ska vara värda lika mycket, detta kallas the law of one price.72 Om priset på en tillgång inte 

motsvarar det verkliga värdet på tillgången innebär det att marknaden blir ineffektiv.73 TPO i 

en fotbollsspelares ekonomiska rättigheter är ett exempel på ett kontrakt där kontraktets värde 

är beroende av en underliggande tillgång, och denna underliggande tillgång kan i stort sett 

vara vad som helst.74 I det aktuella fallet bygger det ekonomiska värdet bland annat på 

fotbollsspelarens prestationer. Syftet med en finansiell marknad kan sägas vara att investerare 

ska kunna ha tillgång till och ges möjlighet att investera i tillgångarna på marknaden, för att 

på så vis fördela riskerna men även driva den ekonomiska utvecklingen. 

 

Inom konkurrensrätten får ekonomiska argument och teorier visst spelutrymme.75 Detsamma 

kan inte sägas inom fri rörlighet eftersom de enbart kan avgöras på grundval av fördragen, 

vilket lämnar litet om ens något utrymme för en ekonomisk argumentation.76 Att den 

ekonomiska argumentationen har vunnit viss mark inom konkurrensrätten då den kan 

”…förklara rationaliteten i ett visst beteende vilket kan påvisa om företaget haft ett 

konkurrensbegränsande eller ett konkurrensfrämjande syfte”.77 Inom konkurrensrätten finns 

flera olika test att tillgå för att avgöra ett agerandes förenlighet med konkurrensrätten, ett 

                                                
70 Baquero Cruz, 1999, s. 619. 
71 Byström, 2014, s. 19. 
72 Byström, 2014, s. 48f. och 54. 
73 Byström, 2014, s. 195. 
74 Byström, 2014, s. 105. 
75 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 124. 
76 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 123. 
77 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 124. 
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exempel på detta är ”no economic sense test”. Testet har bland annat använts i USA när the 

Sherman Act artikel 2 aktualiserats. Enligt Jones och Sufrin går även detta test att utläsas ur 

kommissionens riktlinjer om prioriteringar vid bedömningen av missbruk av dominerande 

ställning, vilket påvisar att testets innebörd beaktas även i fråga om EU-rätten.78 Testet 

innebär en prövning av om ett företags agerande bedöms vara rationellt eller inte. Om ett 

företags agerande enbart kan anses vara ekonomiskt irrationellt, om det inte vore för att 

konkurrensen på den relevanta marknaden eliminerades, anses agerandet vara 

konkurrenshämmande.79 Testet inkluderar inte ett kortsiktigt agerande där en aktör ”offrar en 

del av sin vinst” eftersom detta grundas på ett rationellt agerande där vinsten ”offras” under 

en kort period för generera vinst på längre sikt.80 Tanken med testet är inte att alla ageranden 

som en aktör vidtar på en marknad ska bedömas utifrån testet, då det faktum att konkurrenter 

utesluts från en marknad är en naturlig del av sund konkurrensen och något som därmed 

måste tolereras.81 Om utfallet av testet talar för att ett agerande är ekonomiskt irrationellt 

utöver dess effekt på konkurrensen talar detta för att agerandet är konkurrenshämmande 

genom uteslutning. Däremot utgör detta test en del av den helhetsbedömning av 

omständigheterna i det aktuella fallet.82 

  
4 EU-rättens tillämplighet 
I detta avsnitt redogörs, i korthet, för förutsättningarna för EU-rättens tillämplighet, liksom 

relationen mellan EU-rätten och idrottsföreningar och förbund.  

 
4.1 EU-rätten och medlemsstaten 
MS är skyldiga att implementera och följa EU-rätten. Det är därmed av stor vikt att EU-rätten 

tillämpas enhetligt inom hela EU för att på så vis kunna skydda och tillgodose att de 

rättigheter som EU-rätten tillskriver sina unionsmedborgare. Detta innebär däremot inte att 

EU-rätten alltid är tillämplig, utan vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att den EU-

rättsliga regleringen ska aktualiseras. 

 

FIFA:s TPO-förbud kommer i denna uppsats att behandlas och ställas mot regleringen för fri 

rörlighet för kapital respektive konkurrensrätten. För att avgöra om EU-rätten är tillämplig i 

det specifika fallet måste två aspekter vara uppfyllda. Det rör dels en materiell aspekt som 

                                                
78 Jones och Sufrin, 2014, s. 381 och Europeiska kommissionen, 2009, para 22.  
79 Werden, 2006, s. 298. 
80 Werden, 2006, s. 300. 
81 Werden, 2006, s. 303. 
82 Werden, 2006, s. 301–302. 
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innebär att situationen ska falla inom tillämpningsområdet för någon av artiklarna i FEU eller 

FEUF och dels en personell aspekt som fokuserar på vilka rättssubjekt som EU-rätten är 

tillämplig. Båda aspekterna överlappar ofta varandra och den tyngd som läggs på respektive 

aspekt varierar beroende på omständigheterna.  

 

I fråga om konkurrensrätten utgör den materiella aspekten artikel 101 och 102 FEUF och den 

personella av företag som bedriver en ekonomisk verksamhet, såsom FIFA. De aktuella 

artiklarna är därmed tillämpliga på FIFA:s TPO-förbud. När det kommer till fri rörlighet på 

den inre marknaden ser bedömningen lite annorlunda ut. För att avgöra om reglerna för fri 

rörlighet är tillämpliga eller ej lägger EUD stor vikt vid att kunna uppnå den inre marknaden. 

Derlén och Lindholm menar att detta synliggörs av visionens inflytande på reglernas 

tillämpning då det är ekonomiska aktörer som tilldelas rätten till fri rörlighet, och att dessa 

aktörer kan utgöra såväl MS som privata rättssubjekt, samt att det måste finnas ett 

gränsöverskridande moment. Detta har resulterat i att vissa av FEU:s och FEUF:s artiklar kan 

appliceras på privata rättssubjekt som bedriver en ekonomisk verksamhet, för att på så vis inte 

kompromissa med den fria rörligheten.83 Att reglerna för fri rörlighet faller inom EU-rättens 

tillämpningsområde anses uppfyllt då FIFA bedriver ekonomisk verksamhet. Det 

gränsöverskridandemomentet får även det anses uppfyllt då fotbollsspelare, klubbar och TP 

antas komma från olika delar av EU, samt att det föreligger en risk för förverkligandet av den 

inre marknaden. Detta talar för att förutsättningarna för EU-rätten tillämplighet även i fråga 

om fri rörlighet för kapital är uppfyllda. 

 

4.2 EU-rätten och idrottsorganisationer 
Idrotten är ännu till stor del självreglerande och består av normer och regler som medlemmar 

och utövare är skyldiga att efterleva, idrotten har även egna instanser som prövar olika tvister 

som uppkommit. Detta system brukar kallas lex sportivia.84 Denna självständighet liksom 

idrottens relation till EU-rätten omnämns i kommissionens Vitbok om Idrott ”…att de flesta 

[idrottsliga] frågorna kan lösas genom självreglering med beaktande av principerna om god 

förvaltning, under förutsättning att EU-lagstiftningen efterlevs…”. 85  Även om EU:s 

kompetens i fråga om idrott inte innebär att de har behörighet att reglera på området så kan de 

                                                
83 Derlén och Lindholm1, 2012, s. 82ff. 
84 Pijetlovic, 2015, s. 7–8. 
85 Europeiska kommissionen, 2007, s. 13. 
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delar av den idrottsliga regleringen som har en gränsöverskridande ekonomisk effekt inom 

EU komma att ställas mot den EU-rättsliga regleringen.86  

 

Länge ansågs de grundläggande friheterna inte vara tillämpningsbara på idrottsorganisationer 

och förbund, då dessa organisationer i stor utsträckning är självreglerande, och synen var att 

konflikter inom idrotten skulle hanteras internt.87 Denna uppfattning är till viss del legitim 

eftersom det finns vissa regler som är nödvändiga för att sporten överhuvudtaget ska kunna 

genomföras eller för att det ska anses utgöra en tävling, detta brukar benämnas idrottens 

särart. 88  Ett exempel på när denna idrottens särart kommer till uttryck är att antalet 

tävlingsdeltagare som får representera ett land i en internationell tävling på professionell nivå 

är begränsade, alla som vill delta får inte möjlighet att göra det. I målet Deliége var Deliége 

en judoutövare som inte blev utvald att representera sitt land i en internationell tävling och 

åberopade att dessa regler utgjorde ett hinder för hennes fria rörlighet som arbetstagare. EUD 

kom då fram till att reglerna inte utgjorde ett hinder för den fria rörligheten eftersom 

begränsningen av antalet deltagare var en nödvändig förutsättning för att det ska utgöra en 

tävling.89  

 

I sin praxis har EUD uttalat att EU-rätten är tillämplig på idrottsorganisationer och förbund, 

förutsatt att de bedriver en ekonomisk verksamhet. Därmed ska idrottsorganisationer och 

förbund som bedriver ekonomisk verksamhet inte särbehandlas i relation till andra aktörer 

som bedriver ekonomisk verksamhet.90 Detta synsätt utvecklades ytterligare i målet Meca-

Medina. I målet menade EUD att frågor som inte i sig rör den ekonomiska verksamheten utan 

ligger närmare ett rent sportsligt intresse, i detta fall dopingreglerna, inte per automatik 

innebär att situationen faller utanför EU:s konkurrensrätt enbart på den grund att åtgärden inte 

anses utgöra en inskränkning av den fria rörligheten på den inre marknaden.91 Detta innebar 

att även frågor av en mer renodlad idrottslig karaktär kan bli föremål för EU-rätten. Dock 

måste reglernas tillämplighet prövas i varje enskilt fall. 92  De grundläggande friheterna 

aktualiseras när rekvisitet ekonomisk verksamhet är uppfyllt, detta rekvisit är även en 

förutsättning för tillämpligheten av konkurrensrätten. FIFA utgör ett exempel på en 

                                                
86 Pijetlovic, 2015, s. 23.  
87 Malmsten, 1995, s. 498.  
88 Europeiska kommissionen, 2007, s. 13.  
89 Förenade målen C–51/96 och C–191/97, Deliége, para, 2, 16, 56 och 64.  
90 Mål 36/74, Walrave, para 4 och mål C–415/93, Bosman, para 73.  
91 Mål C–519/04 P, Meca-Medina, para 31.  
92 Europeiska kommissionen, 2007, s. 14. 
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idrottsorganisation som bedriver ekonomisk verksamhet och därmed kan bli föremål för 

reglerna kring fri rörlighet och konkurrensrätten.  

 
5 FIFA  
I det här avsnittet undersöks FIFA som organisation och juridisk person närmare. Likaså 

studeras de regler som FIFA upprätthåller. Avsnittet hanterar även den reglering som FIFA 

antagit i form av RSTP och då särskilt artiklarna som rör TPO av ekonomiska rättigheter i 

fotbollsspelare. 

 

5.1 FIFA:s organisation 
Redan från starten år 1904 erkändes FIFA som den enda fotbollsorganisationen med 

befogenhet att övervaka fotbollen, detta erkännandet gavs av de förbund som grundade 

organisationen.93  Sedan dess har organisationen FIFA vuxit och är numera en global 

organisation med totalt 208 medlemmar i form av fotbollsföreningar och klubbar.94 FIFA:s 

ändamål är att ”…utveckla fotbollen, beröra världen och bygga en bättre framtid”. 95 

Organisationens syfte återfinns i artikel 2 i FIFA:s stadgar och inkluderar: 
a) ”att konstant främja spelet fotboll och att främja spelet globalt vilket ska göras i ljuset av dess 

enande, utbildande, kulturella och humanitära värderingar och funktion, speciellt genom 
ungdoms- och utvecklingsprogram;  

b) att anordna egna internationella tävlingar; 
c) att utarbeta regelverk och villkor och att säkerställa tillämpningen av dessa; 
d) att kontrollera varje typ av organiserad fotboll genom att vidta lämpliga steg för att förhindra 

överträdelser av Stadgarna, regelverken eller beslut fattade av FIFA eller ”Laws of the Game”; 
e) att främja integritet, etik och rent spel med ett synsätt som förhindrar alla metoder eller 

utövandet av exempelvis korruption, dopning och manipuleringen av spelet, vilket kan riskera 
integriteten hos matcher, tävlingar, Spelare, Tjänstemän och Medlemmar eller utgöra en grund 
för missbruk av den organiserade fotbollen.”96  

 

Organisationens struktur kan beskrivas som en förening bestående av föreningar. 

Medlemmarna har inte enbart har kontroll över FIFA, utan deras jurisdiktion inkluderar även 

den kontinent som respektive organisation representerar, vilket utgörs av ett förbund per 

kontinent.97 FIFA har befogenhet att agera inom och reglera vissa av de områden som kan 

kopplas till sporten, såsom kampen mot dopning, disciplinära åtgärder liksom regleringen 

                                                
93 Eisenberg m.fl., 2004, s. 59 
94 FIFA, 2011, s. 7.  
95 FIFA, 2011, s. 6, fri översättning.  
96 FIFA1, 2015, artikel. 2., fri översättning. 
97 FIFA, 2011, s. 8 och FIFA, 20151, artikel 20, dessa förbund är: Asian Football Confederation, Confédération 

Africaine de Football, Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football, 
Confederación Sudamericana de Fútbol, Oceania Football Confederation och Union des associations 
européennes de football. 
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kring spelarövergångar mellan klubbar. 98  För att försäkra sig om objektivitet och att 

maktdelningen i organisationen är i balans utvecklade FIFA ytterligare ett reglerande organ, 

etikkommittén. Detta rättsliga organ är ansvarigt för att bevaka och granska fotbollen samt att 

bistå i arbetet med olika utmaningar som fotbollen möter, såsom mutor. 99  Även 

fotbollsspelarna inkluderas i organisationens struktur och kan sägas utgöra basen i denna 

”fotbollspyramid”. Toppen av pyramiden utgöras av FIFA och dess stadgar medan de olika 

fotbollsligorna som representerar vissa klubbar, och som svarar mot 

medlemsorganisationerna, återfinns i mitten av pyramiden.100 Överst i pyramiden återfinns 

organisationens högsta beslutande och rättsliga organ, FIFA:s kongress. Det är kongressen 

som väljer FIFA:s president och som kan besluta om att ändra i stadgarna. FIFA:s kongress är 

uppbyggd på den demokratiska tanken en medlem, en röst. För att få till en ändring av 

stadgarna krävs dels att en absolut majoritet av röstberättigande medlemmarna närvarar och 

dels att tre fjärdedelar av dessa närvarande medlemmarna röstar för en förändring.101 

 

FIFA har sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz.102 Organisationen utgör enligt schweizisk lag en 

juridisk person i form av privat rättssubjekt utan vinstsyfte.103 Vilket ligger i linje med att 

FIFA återinvesterar cirka 70 procent av sin omsättning för att utveckla fotbollen bland annat i 

form av finansiellt stöd.104 FIFA är ett exempel på en icke-statlig organisation (NGO) med 

global räckvidd.105 Det som kännetecknar en denna typ av organisation är att det är ett privat 

initiativ som innebär att medlemmarna eller aktiva tillsammans arbetar för ett gemensamt 

intresse. En NGO svarar inte mot någon regering eller parlament, men är skyldig att efterleva 

lagen i det land som NGO uppehåller sig.106 Vilket i fallet FIFA aktualiserar EU-rätten och 

reglerna för fri rörlighet på den inre marknaden liksom konkurrensrätten.107 Sammantaget 

innebär detta att FIFA är en NGO förutsatt att ekonomiskt överskottet investeras i verksamhet 

som är förenligt med verksamhetens syfte. 

 

                                                
98 FIFA, 2011, s. 7.  
99 FIFA, 2011, s. 23.  
100 FIFA, 2011, s. 8. 
101 FIFA, 2011, s. 9 och FIFA1, 2015, artikel 23. 
102 FIFA, 2011, s. 20 och FIFA1, 2015, artikel 1.2.  
103 Se den schweiziska civilrättssamlingen artikel 60ff.   
104 FIFA, All 2011, s. 22. 
105 Sugden och Tomlinson, 1998, s. 5.  
106 Karns och Mingst, 2004, s. 10 och 216.  
107 Även om Schweiz inte är medlem i EU har genom närmare 120 bilaterala avtal vilket medför att samma 

principer som gäller för EU:s MS även kommit att gälla i Schweiz i fråga om de grundläggande friheterna, se 
www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_6.5.3.pdf  för mer information. 
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5.2 Reglering av spelarövergångar och TPO-förbudet 
Enligt artikel 5 i FIFA:s stadgar är det FIFA:s styrelse108 som reglerar spelares status liksom 

spelarövergångar i särskilda bestämmelser, så kallade RSTP. Dessa regler utgör ramen för 

spelarövergångar mellan klubbar.109 Den första av dessa RSTP som gällde globalt inom 

internationell fotboll infördes år 1994 och har sedan dess genomgått flera förändringar.110 

Redan år 1998 granskade kommissionen dessa regler för spelarövergångarna, för att 

undersöka om de var förenliga med EU-rätten. Enligt de då gällande RSTP fick en 

gränsöverskridande spelarövergång endast ske om det befintliga kontraktet mellan spelaren 

och klubben hade löpt ut eller skulle löpa ut inom de kommande sex månaderna.111  I målet 

Bosman konstaterades bland annat att dessa regler för spelarövergångar utgjorde ett hinder 

mot den fria rörligheten för tjänster och därför var oförenligt med EU-rätten.112   

 

Klubbarna använder TPO för att finansiera kostnaderna för spelarövergångar som ibland kan 

uppgå till mycket höga summor, för att på så vis minska kostnaden men även den ekonomiska 

risken för klubben.113 Det utgör ett avtalsrättsligt förhållande mellan klubben och den TP som 

vill investera.114 TPO är ett vanligt förekommande förfarande i Latinamerika och det har 

börjat bli vanligare även i Europa. I och med sin investering förvärvar TPO delar av de 

ekonomiska rättigheterna i en viss fotbollsspelare i förhoppning om en utdelning vid en 

framtida spelarövergång.115  Det rör sig därmed om en investering med möjlighet till framtida 

utdelning. Men denna typ av investering ger även klubbarna möjlighet att kapitalisera de 

ekonomiska rättigheterna i fotbollsspelare i förväg.116  TPO:s vara eller icke-vara inom 

fotbollen har varit uppe för debatt, där rädslan för TPO och deras påverkan eller inverkan i 

sporten kommer till uttryck. Exempelvis uttrycks att ”…sådana investeringar är farliga för 

sportens integritet och medför oacceptabla hot mot tävlingens rättvisa, liksom den psykiska 

integriteten och moralen hos spelare (vilka kan falla offer för en investerares påtryckningar 

och därmed påverka deras spelande)”.117 Å andra sidan har TPO gjort det möjligt för mindre 

                                                
108 På engelska the Executive Committee, i vilken FIFA:s president är ordförande.  
109 Weger, 2008, s. 2. 
110 Weger, 2008, s. 3–8.  
111 Weger, 2008, s. 3–4 och mål C–415/93, Bosman, para 68.  
112 Mål C–415/93, Bosman, para 114.  
113 Europeiska kommissionen, 2013, s. 64 och 91 och FIFA3, 2014.  
114 Lindholm2, 2015, s. 138. 
115 Europeiska kommissionen, 2013, s. 64 och 91 och FIFA3, 2014.  
116 Lindholm2, 2015, s. 138. 
117 Europeiska kommissionen, 2013, s. 64, fri översättning. 
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klubbar att konkurrera med de större och mer ekonomiskt välmående klubbarna när det 

kommer till spelarövergångar inom fotbollen.118  

 

Under säsongen 2010-2011 uppgick summan för spelarövergångar inom fotbollen till € 3 

miljarder bara inom EU.119 Men det bör påpekas att av denna summa är en stor del kopplad 

till spelarövergångar för några få världsberömda spelare. I en rapport som beställdes av FIFA 

år 2013 för att undersöka inställningen till TPO fann man att det enbart var en liten del av 

medlemmarna som var bekymrade över TPO och dess inflytande på fotbollen, då spelare 

övergick till mer attraktiva ligor.120 Dessa medlemmar var klubbar i vilka den professionella 

fotbollen var ganska starkt. År 2014 tog FIFA fram en arbetsgrupp vars uppgift var att 

undersöka möjligheten att ändra regleringen kring TPO.121 I den för tillfället aktuella RSTP 

från år 2014 stadgades att ingen klubb får ingå ett kontrakt med en TP som innebär att TP får 

”möjligheten att influera självständigheten i anställnings- eller spelarövergångsrelaterade 

frågor, policys eller på lagens prestationer”.122 Denna regel hindrar avtalsfriheten på så vis att 

TP inte får ha något som helst inflytande över exempelvis anställningsrelaterade frågor. Vad 

som avses med TP vare sig framgår eller definieras i dessa regler. Utan denna definition 

återfinns först i RSTP från oktober år 2015, enligt vilken TP är ”…en part, annan än de två 

klubbar mellan vilka spelarövergången genomförs från den ena klubben till den andra, eller 

någon tidigare klubb, i vilken spelaren varit registrerad”.123 Med TPO avses enligt samma 

RSTP situationen när en TP investerar pengar i en spelares ekonomiska rättigheter.124 

Ytterligare en förändring som infördes i och med RSTP år 2015 var att artikel 18ter tillkom. 

Den liksom artikel 18ibs reglerar relationen mellan TPO och spelarövergångar. Artikel 18ibs 

fokuserar på relationen mellan klubben och TP och värnar om klubbens självständighet. Detta 

medan artikel 18ter fokuserar på relationen mellan TPO och de ekonomiska rättigheterna i 

spelare och stadgar att ”ingen klubb ska ingå ett avtal med en tredje part varvid tredje part är 

berättigad att delta, antingen till fullo eller delvis, i ersättning i förhållande till framtida 

spelarövergångar av en spelare från en klubb till en annan, eller tilldelas några rättigheter i 

relation till framtida spelarövergångar eller sådan ersättning”.125 Detta förbud mot TPO i 

                                                
118 Europeiska kommissionen, 2013, s. 91.  
119 Europeiska kommissionen, 2013, s. 242.  
120 International Centre for Sports Studies (CIES), 2013, s. 2.  
121 FIFA3, 2014.  
122 FIFA1, 2014, artikel 18bis(1), fri översättning. 
123 FIFA2, 2015, s. 6, fri översättning. 
124 FIFA3, 2015, s. 1.  
125 FIFA2,, 2015, artikel 18ter. Fri översättning. 
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ekonomiska rättigheter knutna till fotbollsspelare trädde i kraft den 1 maj 2015.126 Artikeln är 

bindande inte enbart för FIFA:s medlemmar utan även för medlemmarnas medlemmar, på 

nationell nivå, där samtliga aktörer måste införa artikeln i dess lydelse i deras respektive 

regelverk, och om överträdelse av TPO-förbudet sker kan det resultera i att disciplinära 

åtgärder vidtas.127 I de tidigare regelverken liksom i det nu gällande förbjöds situationen att 

TP skulle få inneha inflytande i fråga om exempelvis anställningsförhållanden, här har 

regleringen inte ändrats. Dock är förbudet enligt artikel 18ter ny och av en uteslutande 

ekonomisk natur i den bemärkelsen att den förbjuder TPO från att få någon kompensation 

från en framtida eller aktuell spelarövergång. TPO-förbudet var enligt FIFA:s styrelse av vikt 

för att kunna ”skydda spelets [fotbollens] och spelarnas integritet”.128  Här har en tydlig 

ändring skett och då förbudet är absolut får möjligheterna till dispens eller undantag anses 

icke-befinnande.       

 
6 EU:s inre marknad och fri rörlighet för kapital  
I detta avsnitt hanteras fri rörlighet för kapital. Till att börja med redogörs för innebörden av 

fri rörlighet för kapital liksom för vad som innefattas i begreppet kapital. Detta avsnitt lägger 

stor vikt vid diskussionen rörande om fri rörlighet för kapital kan anses ha en horisontell 

direkt effekt, då detta utgör en förutsättning för att i nästa steg kunna tillämpa artikel 63 

FEUF på FIFA:s TPO-förbud. Avsnittet beskriver även vilken typ av hinder som aktualiseras 

i och med TPO-förbudet. Genomgången av rekvisiten i artikel 63 behandlas ett och ett då de 

är kumulativa. Likaså kommer rättfärdigandegrunderna i artikel 65 FEUF att beaktas.  

 

6.1 Fri rörlighet för kapital 
I FEUF regleras den fria rörligheten för kapital i artikel 63 FEUF, enligt vilken ”…alla 

restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater… [ska] vara förbjudna”. 

Liberaliseringen av denna fjärde frihet har gått långsammare i förhållande hur de övriga 

friheterna för varor, tjänster och personer utvecklats.129 En från början restriktiv inställning 

kring liberaliseringen av fri rörlighet för kapital återfinns bland annat i rättspraxis från EUD 

med motiveringen att ”…[k]apitalrörelserna har…ett nära samband med medlemsstaternas 

ekonomiska och monetära politik.…Till följd av detta /…/ [finns det endast] en skyldighet att 

liberalisera kapitalrörelser ’i den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa den 

                                                
126 FIFA2,, 2015, artikel 18ter para 2. 
127 FIFA2,, 2015, artikel 3 a) och 18ter.6, och FIFA1, 2015, artikel 10.4. 
128 FIFA4, 2014. 
129 Mål 203/80, Casati, para 17–19.  
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gemensamma marknadens funktion’.”.130  Den fulla liberaliseringen av fri rörlighet för kapital 

kom först i och med rådets direktiv 88/361 av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 

67 i fördraget (direktivet).131 I direktivet görs en referens till artikel 8a (nuvarande artikel 26.2 

FEUF) enligt vilken EU ska utgöra en marknad utan gränser och att fri rörlighet för kapital 

ska garanteras.132 Fri rörlighet för kapital ligger även nära de andra friheterna, exempelvis 

etableringsfriheten. Om både fri rörlighet för kapital och etableringsfriheten aktualiseras i ett 

fall tillämpas ofta endast den ena av de två. I målet X & Y ansåg domstolen inte att det var 

nödvändigt att pröva frågan i relation till fri rörlighet för kapital då etableringsfriheten ansågs 

tillämplig på situationen.133 Med tanke på frihetens nära relation till de övriga friheterna 

konstaterade EUD i målet Casati att fri rörlighet för kapitalrörelser utgör en 

grundförutsättning för att unionsmedborgare ska kunna utöva sina andra grundläggande 

friheter inom EU på ett effektivt sätt.134  

 
 
6.1.1 Kapitalrörelser och direktinvesteringar 
Artikel 63.1 FEUF definierar inte vad som anses utgöra kapital i fördragets mening. Men 

artikeln liksom i artikel 1 i direktivet stadgar att restriktioner mot fri rörlighet för kapital ska 

avskaffas. Begreppet kapitalrörelser definieras inte i fördraget, utan vad som avses med 

kapitalrörelser återfinns i direktivets nomenklatur bilaga I. Häri stadgas att kapitalrörelser 

inkluderar ”[a]lla de aktiviteter som fordras för kapitalrörelser: avtal om och genomförande av 

transaktioner och dithörande överföringar”.135 Här inkluderas samtliga sådana aktiviteter som 

en fysisk eller juridisk person genomför inom EU.136 Nomenklaturen är inte uttömmande i 

fråga om vad som avses med kapitalrörelser och ”…ska därför inte tolkas som avsedd att 

inskränka räckvidden för principen om fullständig liberalisering av kapitalrörelser”.137 Dock 

aktualiseras inte direktivet när stora summor kontanter flyttas inom EU då detta inte anses 

                                                
130 Mål 203/80, Casati, para 9–10.  
131 Förenade målen C–358/93 och C–416/93, Bordessa, para 17.  
132 Rådets direktiv 88/361.  
133 Mål C–200/98, X & Y, särskilt para 30, jmf. det finns mål med motsatt utgång, såsom mål C–463/00, 

Kommissionen mot Spanien, para 85, i vilket EUD inte fann det nödvändigt att pröva om målet även stod i 
strid med etableringsfriheten då det konstaterats att den fria rörligheten för kapital hindrats. 

134 Mål 203/80, Casati, para 8.  
135 Rådets direktiv 88/361 nomenklatur, bilaga 1.   
136 Rådets direktiv 88/361 nomenklatur, bilaga 1.   
137 Mål C–35/98, Verkooijen, para 27-28, mål C–222/97, Trummer och Mayer, para 21, och Rådets direktiv 

88/361 nomenklatur, bilaga 1.   
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utgöra en kapitalrörelse i direktivets mening.138Att fullgöra en skyldighet såsom att betala för 

en vara faller inte heller in under fri rörlighet för kapital.139  

 

Ytterligare ett begrepp som är relevant för att avgöra om FIFA:s TPO-förbud i 

fotbollsspelares ekonomiska rättigheter fångas upp av artikel 63.1 FEUF är 

direktinvesteringar. Direktinvesteringar, som är en del av de definierade kapitalrörelserna, 

definieras av direktivet enligt följande: 
”[i]nvesteringar av alla slag som görs av fysiska personer eller av handels- och 
industriföretag eller finansiella företag och som har till syfte att upprätta varaktiga och 
direkta relationer mellan den person som tillhandahåller kapitalet och de företagare eller 
företag som får tillgång till kapitalet för sin ekonomiska verksamhet. Detta begrepp ska 
således förstås i vidaste bemärkelse.” 140 
 

Denna typ av investeringar, direktinvesteringar, antas även inkludera den typ av kapitalrörelse 

när en TP investerar i de ekonomiska rättigheterna i fotbollsspelare. Detta beror på att det är 

en fysisk eller juridisk person som investerar på den finansiella marknaden. Syftet med 

investeringen får antas vara att skapa en ekonomisk relation mellan parterna genom att ett 

avtal ingås. Att investera i de ekonomiska rättigheterna bör därmed anses utgöra såväl en 

kapitalrörelse som en direktinvestering enlighet med direktivet och därmed falla inom 

tillämpningsområdet för artikel 63.1 FEUF. Därmed bör frågan ställas om FIFA:s förbud mot 

TPO utgör en restriktion för denna typ av direkta investeringar? Denna frågeställning är dock 

mer komplex vilket kommer att redogöras för nedan.   

 

6.2 Direkt effekt 
När det kommer till EU-rättens konstruktion har den dels företräde framför nationell 

lagstiftning, vilket innebär att vid en konflikt mellan EU-rätten och nationell rätt ska EU-

rätten ges företräde.141 Inom ramen för EU-rätten är det ofta MS som är adressaten. Detta 

innebär att EU-rätten främst avser att reglera MS agerande inom de områden som EU 

beviljats kompetens.142 Vad som avses med begreppet MS har definierats i målet Foster: 
”Härav följer att bland de organ gentemot vilka sådana bestämmelser i ett direktiv som 
kan ha direkt effekt kan åberopas, ingår under alla förhållanden ett organ som, oavsett 
rättslig form, i enlighet med en av staten antagen rättsakt har fått i uppdrag att utöva 
offentlig serviceverksamhet under statens tillsyn och som med anledning härav har 
särskilda befogenheter utöver dem som följer av de rättsregler som gäller förhållandet 
mellan enskilda” 143 

                                                
138 Förenade målen C–163/94, C–165/94 och C–250/94, Sanz de Lera, jmf. Mål 203/80, Casati. 
139 Förenade målen 286/82 and 26/83, Luisi och Carbone para 21–22.  
140 Rådets direktiv 88/361 nomenklatur, bilaga 1.   
141 Se artikel 4.3 FEU. 
142 Se artikel 4 och 5 FEU och artikel 2 FEUF.  
143 Mål C–188/89, Foster m.fl., para 20.  
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MS begreppet är i och med denna definition brett. I rättspraxis har EU-rätten gjorts tillämplig 

även på vissa privata rättssubjekt, vilka i sig inte omfattas av den ovan citerade definitionen, 

men om dessa aktörer inte skulle ha inkluderats skulle det leda till att de rättigheter som 

garanteras unionsmedborgarna genom EU-rätten riskerade att bli verkningslösa.144 Detta har 

skett genom att ge vissa bestämmelser en direkt effekt, vilket innebär att fysiska liksom 

juridiska personer kan åberopa en rättighet som EU-rätten garanterar dem i nationell 

domstol.145 För att en direkt effekt ska vara möjlig krävs att tre förutsättningar är uppfyllda. 

Dessa är; att artikeln som refereras till är ovillkorlig och kan tillämpas självständigt; att 

formuleringen är tydlig och specificerad samt; att en eventuell övergångsperiod har löpt ut.146 

Det finns även två typer av direkt effekt, horisontell och vertikal.     

 
6.2.1 Vertikal direkt effekt och fri rörlighet för kapital 
Den vertikala direkta effekten avser situationen då EU-rätten erkänner en unionsmedborgare 

en rättighet som denne kan åberopa i nationell domstol om de anser att MS inte uppfyller sina 

skyldigheter.147 Det banbrytande fallet för den vertikala direkta effekten var målet van Gend 

en Loos i vilket EUD stadgade att ”…enligt fördragets anda, uppbyggnad och ordalydelse 

artikel 12 [nuvarande artikel 30 FEUF] skall ges den tolkning att den har direkt effekt och ger 

upphov till individuella rättigheter som det åligger de nationella domstolarna att skydda”.148 

Utvecklingen som tog form resulterade i att även de tre andra friheterna tillerkändes en 

vertikal direkt effekt, men den begränsade liberaliseringen av fri rörlighet för kapital gjorde 

att det dröjde längre för denna frihet att få en vertikal direkt effekt.  Det var först i och med 

målet Bordessa från början av 1990-talet som EUD slutligen fastslog att en unionsmedborgare 

har rätt att åberopa de rättigheter som direktivet garanterar i fråga om fri rörlighet för kapital i 

nationell domstol.149 EUD började så småningom påpeka vikten av att unionsmedborgare har 

en effektiv möjlighet att åberopa de rättigheter som de grundläggande fyra friheterna 

garanterar dem.150 I målet A förtydligar EUD att vertikal direkt effekt för fri rörlighet för 

kapital ”…innehåller ett klart och ovillkorligt förbud [mot restriktioner] som inte fordrar 

                                                
144 Mål 26/62, Van Gend en Loos, s. 167. 
145 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 112.  
146 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 113.  
147 Mål 26/62, Van Gend en Loos, s. 167. 
148 Mål 26/62, Van Gend en Loos, s. 168. I målet hade en importtull införts för de varor som företaget 

importerade, vilken inte ansågs förenligt med fördraget. 
149 Förenade målen C–358/93 och C–416/93, Bordessa, para 32–35. Den vertikala effekten för fri rörlighet för 

kapital bekräftades även i förenade målen C–163/94, C–165/94 och C–250/94, Sanz de Lera, para 43. 
150 Mål C–57/95, Frankrike mot kommissionen, para 20.  
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några åtgärder för genomförande och som ger enskilda rättigheter som de kan åberopa inför 

domstol”.151     

 
6.2.2 Horisontell direkt effekt och fri rörlighet för kapital 
Den andra typen av direkt effekt är horisontell direkt effekt som tar sikte på situationen där en 

unionsmedborgare åberopar en rättighet som EU-rätten garanterar denne i nationell domstol 

gentemot ett annat privat rättssubjekt. Det vill säga inte mot MS som är fallet i den vertikala 

direkt effekten. Horisontell direkt effekt är, jämfört med vertikal direkt effekt, ett något nyare 

fenomen. Det togs upp av EUD för första gången i och med målet Defrenne II. Defrenne var 

en flygvärdinna som åberopade rätten till lika lön mellan män och kvinnor gentemot sin 

arbetsgivare, ett privat bolag, i nationell domstol. EUD erkände henne denna rättighet 

eftersom de nationella domstolarna ”…är skyldiga att skydda de rättigheter som tillkommer 

enskilda…[både för] arbete som utförs i samma privata eller offentliga verksamhet eller 

tjänst”.152 Därmed tas inte hänsyn till om olika lön mellan män och kvinnor erhålls inom 

offentlig eller privat sektorn. Med tiden har de olika friheterna erkänts horisontell verkan i 

olika grad genom ställningstaganden från EUD. Exempelvis har frågan om fri rörlighet för 

tjänster och personer har en horisontell verkan etablerats genom EUD:s praxis.153 Däremot 

förefaller saken ännu inte helt avgjord när det kommer till fri rörlighet för varor även om viss 

horisontell verkan erkänts. 154  När det gäller fri rörlighet för kapital har inget sådant 

ställningstagande gjorts.155 Frågan är om denna särbehandling av fri rörlighet för kapital ännu 

kan anses som en naturlig del av rättsutvecklingen?  

 

Utgångspunkten inom EU-rätten i fråga om de fyra friheterna är att det som gäller en av dem, 

ska gälla alla.156 När det kommer till en horisontell tillämpning av fri rörlighet har så inte 

alltid varit fallet. Hur kan denna olikartade behandling av de grundläggande friheterna 

förstås? Exempelvis att fri rörlighet för personer och tjänster har tillerkänts denna verkan, 

medan fri rörlighet för varor inte tillerkänts densamma fullt ut. Friheterna skiljer sig åt från 

varandra på flera punkter. Till att börja med kan sägas att de grundläggande friheterna inte bör 

behandlas som en av de grundläggande rättigheterna som EU-rätten garanterar sina 

                                                
151 Mål C–101/05, A, para 21. 
152 Mål 43/75, Defrenne II, para 40.  
153 Se exempelvis mål C–415/93, Bosman, och mål C–438/05, Viking. 
154 Mål 171/11, Fra.bo. 
155 Robin–Olivier, 2012, s. 178–179 och Barnard, 2013, s. 586.  
156 Derlén och Lindholm2, 2012, s. 707.  
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unionsmedborgare.157 Dock är skillnaderna och gränsen dem emellan inte alltid helt klar,158 

och möjligen kan man ur detta finna en bidragande faktor till att vissa av de fyra friheterna 

inte utvecklats lika långt i fråga om horisontell direkt effekt som andra. EU-rätten har 

utvecklats till att fokusera på unionsmedborgaren, som satts i centrum i exempelvis olika 

policys på EU-nivå. 159  I och med detta unionsmedborgarskap tillskrivs personen vissa 

rättigheter såsom att röra sig fritt inom EU.160 I målet Angonense fick artikel 45 FEUF en full 

horisontell verkan och därmed kan den liksom förbudet mot diskriminering på grund av 

nationalitet tillämpas på privatpersoner.161 Att fri rörlighet för tjänster och personer ligger 

närmare en unionsmedborgares rättighet, det vill säga att fritt röra sig inom EU, än vad 

exempelvis fri rörlighet för varor gör anses naturligt.162 Dock har EUD, enligt Krenn, inte 

explicit uttryckt att en frihet även måste utgöra en grundläggande rättighet för att en 

horisontell tillämpning av den ska erkännas.163 I målet Viking baserades den horisontella 

direkta tillämpningen på att det rörde sig om hinder för den fria rörligheten, alltså i egenskap 

av friheter snarare än rättigheter. Att förmå ett företag att teckna ett kollektivavtal ansågs av 

EUD kunna avskräcka företaget från att utnyttja sin etableringsfrihet, vilket aktualiserade 

bestämmelserna i FEUF.164 Trots att det inte anses utgöra en förutsättning framgår i målet 

Bosman att denna sammanflätning, mellan fri rörlighet och unionsmedborgarens rättigheter, 

kan komma att beaktas vid en sådan bedömning.165 Det talar för att en horisontell tillämpning 

av artikel 34 FEUF inte kan uteslutas och att, vilket även finner stöd hos Krenn, fri rörlighet 

för varor bör kunna erkännas denna verkan.166  

 

När det kommer till fri rörlighet för varor har EUD i målet Fra.bo. konstaterat att friheten kan 

tillämpas på ett privat rättssubjekt, i detta fall en icke-vinstdrivande förening, som hade ”… 

befogenhet att reglera tillträdet till [den tyska] marknaden för…kopparrörsdelarna”.167 I 

generaladvokaten Trstenjaks förslag till dom förs resonemang kring vikten av att inte enbart 

inkludera verksamhet som faller in under medlemsstatsbegreppet när det kommer till fri 

rörlighet. Att på detta sätt lämna ute all verksamhet som sker i privat regim skulle riskera den 

                                                
157 Oliver och Roth, 2004, s. 407f. 
158 Krenn, 2012, s. 186f. och Oliver och Roth, 2004, s. 407f. 
159 Krenn, 2012, s. 184.  
160 Se artiklarna 18, 20 och 21 FEUF. 
161 Mål C–281/98, Angonese, para 36, 45–46.  
162 Oliver och Roth, 2004, s. 408. 
163 Krenn, 2012, s. 191.  
164 Mål C–438/05, Viking, para 37, 55 och 59. 
165 Mål C–415/93, Bosman, para 129.  
166 Krenn, 2012, s. 197.  
167 Mål C–171/11, Fra.bo, para 31. 
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enhetliga tillämpningen av EU-rätten som eftersträvas. Då en MS kan ha viss möjlighet att 

genom lagstiftning eller motsvarande delegera verksamhet till den privata sektorn kommer det 

att skapa olika förutsättningar för unionsmedborgare. En sådan utveckling får ses som ett steg 

bort från visionen om den inre marknaden,168 vilket talar för att fri rörlighet för varor ska 

erkännas viss horisontell verkan. Vidare konstaterar Derlén och Lindholm att ”[d]omen i 

Fra.bo visar att det även finns ett samband mellan idén om den inre marknadens 

förverkligande och frågan om de grundläggande friheterna kan tillämpas gentemot ett privat 

rättssubjekt”.169 I målet är det tydligt att EUD baserar sina resonemang och argumentation på 

generaladvokatens förslag.170 På frågan om hur en sådan horisontell verkan skulle tillämpas 

talar generaladvokaten Trstenjak i sitt förslag till avgörande om en ”begränsad horisontell 

verkan gentemot tredje part av de grundläggande friheterna”.171 Ett ställningstagande som 

bekräftas i EUD:s dom.172 Detta innebär att fri rörlighet för varor tillerkänts en begränsad 

horisontell direkt effekt. Det avgörande i fallet var att föreningen DVGW var ensam om att 

kunna utföra den aktuella certifieringen, att certifieringen överensstämde men den tyska 

lagstiftningen samt att föreningen tillika kontrollerade marknadstillträdet då det var mycket 

svårt att sälja rör på den tyska marknaden som saknade det aktuella certifieringen.173 Denna 

begränsade horisontella verkan för fri rörlighet för varor anses vara att föredra framför en full 

horisontell verkan av friheten, vilket skulle innebära att fri rörlighet för varor även kan 

åberopas mellan privatpersoner. Detta eftersom det antas få en negativ inverkan på 

unionsmedborgarnas självständighet och autonomi som de är berättigade till.174 

 

Utifrån det som nämnts ovan ska nu diskuteras vad som kan anses gälla för fri rörlighet för 

kapital i fråga om horisontell verkan. I fråga om relationen mellan fri rörlighet för kapital och 

individens rättigheter ligger friheten nära många av rättigheterna, på så vis att kapital i stor 

utsträckning utgör en förutsättning för att exempelvis kunna etablera sig i en annan MS. Fri 

rörlighet för kapital kan således sägas ha ett nära samband med exempelvis rätten till 

näringsfrihet eller rätten till egendom. Vilket även fri rörlighet för varor anses göra.175 

Generaladvokat Trstenjak uttrycker i sitt förslag till avgörande att det inte skulle vara orimligt 

                                                
168 Generaladvokat Trstenjaks förslag till avgörande i mål C–171/11, p. 48–49 och Baquero Cruz, 1999, s. 617ff. 
169 Derlén och Lindholm2, 2012, s. 715. 
170 Derlén och Lindholm2, 2012, s. 712. 
171 General advokat Trstenjaks förslag till avgörande i mål C–171/11, para 44. 
172 Mål C–171/11, Fra.bo, para 31–32.  
173 Mål C–171/11, Fra.bo, para 27–30.  
174 Oliver och Roth, 2004, s. 427f. 
175 Oliver och Roth, 2004, s. 408. 
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att även fri rörlighet för kapital ska behandlas på samma sätt som de övriga friheterna.176 

Vidare har fri rörlighet för kapital, av EUD, konstaterats utgöra en förutsättning för att de 

andra friheterna ska kunna utövas effektivt,177 vilket även talar för att den fria rörligheten för 

kapital spelar en central roll i det moderna samhället.  

 

Tillämpningen av direkt effekt har ofta använts när EUD vill få till en viss rättsutveckling.178 

Artikel 63.1 FEUF är till sin ordalydelse neutralt formulerad i fråga om vilka rättssubjekt som 

kan omfattas av förbudet och anses hindra den fria rörligheten för kapital. Detta bör tolkas på 

så vis att det föreligger möjligheter att tillämpa artikeln även i fråga om privata rättssubjekt, 

utan att avvika från fördragsartikelns innehåll och att beakta upprättandet av den inre 

marknaden. Att EUD värnar om förverkligandet av den inre marknaden kan även ses i den 

praxis som rör hinder för direktinvesteringar. Att rättsutvecklingen uteslöt en tillämpning av 

fri rörlighet för kapital på privata rättssubjekt riskerar, i enlighet med generaladvokatens 

förslag till dom i målet Fra.bo, den enhetliga tillämpningen av EU-rätten som EUD 

eftersträvar. Om MS genom delegering eller på annat sätt överlämnar vissa uppdrag till 

privata rättssubjekt kan reglerna om fri rörlighet kringgås. Däremot finns det risker med att ge 

denna frihet full horisontell verkan, så att den kan åberopas mot samtliga privata rättssubjekt, 

eftersom det skulle kunna inverka på individens grundläggande rättigheter. Att erkänna fri 

rörlighet för kapital denna fulla horisontella verkan torde inte vara eftersträvansvärt, utan det 

som bör vara aktuellt, genom tillämpningen av analogier från andra friheter, är att fri rörlighet 

för kapital erkänns en begränsad horisontell verkan liknande den som angivits i målet Fra.bo.  

 

Av det ovan anförda tycks det, vilket även underbyggs av generaladvokat Trstenjaks förslag 

till avgörande och baserat på EUD:s praxis, inte föreligga något hinder i sak mot att även 

tillerkänna fri rörlighet för kapital en begränsad horisontell direkt effekt. Likaså kan det anses 

föreligga förutsättningar för en analog tillämpning av regleringen likt den som motiverades i 

målet Fra.bo.179  

 

6.2.3 Horisontell direkt effekt för kapital och FIFA 
När det kommer till FIFA:s TPO-förbud blir nästa fråga om FIFA som rättssubjekt kan anses 

omfattas av en begränsad horisontell direkt effekt. Definitionen av MS begreppet har med 

                                                
176 Generaladvokat Trstenjaks förslag till avgörande i mål C–171/11, para. 44. 
177 Mål 203/80, Casati, para 8. 
178 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 114. 
179 Generaladvokat Trstenjaks förslag till avgörande i mål C–171/11, para 43–44. 
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tiden utvecklats och får numera anses gå utöver definitionen från målet Fosters180 till att även 

inkludera aktörer som inte är under MS tillsyn. Det faktum att FIFA utgör en icke-

vinstdrivande organisation innebär inte att doktrinen om fri rörlighet inte går att tillämpa. 

Exempelvis utgjorde detta inget hinder i målet Fra.bo där DVGW var en sådan typ av 

förening. Här bör även poängteras att den roll som FIFA innehar i egenskap av idrottsligt 

organ för fotbollen gör att FIFA hamnar någonstans i mellanlandet av ett offentligt organ och 

ett privaträttsligt organ, särskilt med tanke på att dess beslut kan få en inverkan på den inre 

marknaden, liksom på handeln mellan MS, samt att reglerna får följder för flera olika aktörer 

även utanför fotbollen.181 Jämförs en annan aspekt mellan DVGW och FIFA kan även sägas 

att respektive förening har ett intresse av att reglera marknadstillträdet och därmed även att 

reglera den aktuella marknaden för respektive part. För DVGW var det fråga om marknaden 

för rördelar, för FIFA:s TPO-förbud handlar det om marknaden kopplad till investeringar i 

fotbollsspelares ekonomiska rättigheter. De är båda ensam part i fråga om att reglera 

marknadstillträdet, dock får FIFA:s möjlighet att reglera tillträdet anses vidare än DVGW:s då 

det fanns en möjlighet att sälja icke-certifierade rör på den tyska marknaden även om det 

innebar svårigheter. Detta medan FIFA:s TPO-förbud utgör ett totalförbud, vilket innebär att 

marknadstillträdet helt stängs för TP.  

 

I fråga om vilka privata rättssubjekt som genom EUD:s framarbetade praxis har omfattats av 

horisontell direkt effekt kan vissa likheter urskiljas. Den breda definitionen av vad som anses 

utgöra en medlemsstat inkluderar inte, i de flesta fallen, idrottsföreningar och förbund, trots 

att de till en hög grad är självreglerande.182 Men det finns undantag. I och med målet Walrave 

kom EUD för första gången fram till att friheten för arbetstagare och tjänster skulle ha en 

horisontell verkan. Målet handlade om Union Cycliste Internationales stadgar vilka föreskrev 

att en farthållare måste vara av samma nationalitet som cyklisten i fråga. Frågan som var uppe 

för prövning var om detta utgjorde ett hinder för den fria rörligheten, vilket EUD kom fram 

till att det gjorde. I domen sades att ”[f]örbudet mot sådan diskriminering gäller inte endast 

offentliga myndigheters åtgärder, utan omfattar också andra slags åtgärder som syftar till att 

kollektivt reglera betald anställning och tillhandahållandet av tjänster”.183 I målet Laval fördes 

ett likande resonemang rörande tjänster, och EUD ansåg att fördragens artiklar även är 

tillämpliga ”…när det är fråga om icke offentliga regleringar, som syftar till att på ett 
                                                
180 Mål C–188/89, Fosters m.fl., para 20.  
181 Pijetlovic, 2015, s. 9. 
182 Lindholm, 2014, s. 203. 
183 Mål 36/74, Walrave, para 2, 17–18 och 34.  
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kollektivt sätt reglera tillhandahållandet av tjänster”.184 I målet rörde det sig om huruvida fri 

rörlighet för tjänster var tillämplig i fallet. EUD motiverar domen med att om artiklarna inte 

var tillämpliga i den aktuella situationen skulle det kunna riskera utvecklingen och 

undanröjandet av hinder för den fria rörligheten mellan MS. Vidare poängterades att de 

aktuella omständigheterna inverkade på den fria rörligheten genom att göra det mindre 

lockande, men även svårare, för företag från andra MS att utföra vissa arbetsuppdrag i 

Sverige.185 Att en privaträttslig aktör kollektivt kan reglera marknaden återkommer även i 

annan rättspraxis från EUD.186 Gemensamt för de ovanstående målen är att de privata 

rättssubjekt som omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet är att det rör sig om aktörer som 

kollektivt reglerar en viss marknad, vilket kan benämnas som en begränsad horisontell verkan 

mot TP.187 FIFA:s möjlighet att kollektivt reglera marknaden får därmed förstås som en 

förutsättning för att kunna omfattas av en begränsad horisontell verkan. Det faktum att FIFA 

har en viss normgivningskompetens på sitt område får anses klarlagt, då man beaktar 

organisationens struktur men även det faktum att FIFA statuerar de regler som ska gälla för 

organisationen samt det faktum att medlemmarna i organisationen är skyldiga att efterleva 

dem.188  Även det faktum att medlemmarna väljer FIFA:s ledning talar för att FIFA har viss 

normgivningskompetens.189 Sammanfattningsvis föreligger flera olika indikationer finns som 

talar för att FIFA har möjlighet att kollektivt reglera marknaden, FIFA:s ställning, dess 

intresse av att reglera marknaden och marknadstillträdet till densamma, samt organisationens 

befogenhet att införa nya eller ändra befintliga regelverk som medlemmarna är skyldiga att 

efterleva är några argument som går att anföra. Där FIFA:s TPO-förbud är ett exempel på 

denna befogenhet. Därmed får FIFA antas vara den typ av privat aktör som omfattas av en 

begränsad horisontell tillämpning av artikel 63 FEUF.   

 
6.3 Förbudet mot hinder fri rörlighet för kapital artikel 63.1. FEUF 
I artikel 63 FEUF finns ett förbud mot restriktioner för den fria rörligheten för kapital inom 

EU.  EU-rätten har företräde framför MS nationella rätt, det innebär att MS inte får lagstadga 

eller agera på ett sätt som inte är förenligt med fördragen. Skulle lagen eller en åtgärd som en 
                                                
184 Mål C–341/05, Laval, para 98.  
185 Mål C–341/05, Laval, para 96, 98–99. 
186 Se exempelvis mål C-438/05, Viking, para 33, mål C–415/93, Bosman, para 82 och mål C-519/04 P, Meca–

Medina, para 24.  
187 Generaladvokat Trstenjaks förslag till avgörande i mål C–171/11, para 40 och Derlén och Lindholm2, 2012, s. 

716. 
188 Ett ytterligare uttryck för medlemmarnas skyldighet att efterleva FIFA:s regler, om en överträdelse av 

reglerna sker kan disciplinära åtgärder stå som resultat. I fråga om  FIFA:s stadgar se FIFA1, 2014, artikel 
10.4. och för TPO–förbudet specifikt se FIFA2, 2015, artikel 18ter.6.,  

189 Mål C–309/99, Wouters, para 61. 
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MS tar strida mot EU-rätten ska den upphöra. Vad som utgör ett hinder ska bedömas utifrån 

det aktuella fallet.  I sin praxis tillämpar EUD ett perspektiv vilket lägger fokus på vilka 

åtgärder som MS vidtar och om dessa kan anses utgöra ett hinder för den fria rörligheten eller 

försvårar möjligheterna att tillträda en marknad, snarare än diskriminering.190 Något som 

inverkar på vad som utgör ett hinder enligt artikelns mening.  

 
6.3.1 Icke-diskriminerande hinder  
Det finns olika typer hinder för den fria rörligheten, dessa är direkt diskriminerande hinder, 

indirekt diskriminerande hinder och icke-diskriminerande hinder. De tar sin utgångspunkt i 

principen om icke-diskriminering som är en av hörnstenarna inom EU-rätten. Enligt EUD:s 

rättspraxis anses diskriminering föreligga när olika regler tillämpas på en jämförbar situation 

eller att samma regler tillämpas på olika situationer.191 Förbudet mot direkt diskriminerande 

hinder innebär att diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden. Varje person, vara, 

tjänst eller kapital från olika MS ska därför behandlas på samma sätt som medborgare, 

inhemska varor, tjänster eller kapital, men med vissa undantag för fallet då MS kan rättfärdiga 

åtgärden.192 Ett indirekt diskriminerande hinder innebär att tillämpningen av en tillsynes 

neutral reglering ger olika utfall, där skillnaden i utfallet är beroende av nationaliteten.193 

Även här finns vissa grunder för rättfärdigande.194    

 

Ett icke-diskriminerande hinder beaktar inte nationalitet i första hand då inhemska och 

utländska exempelvis investerare behandlas på samma sätt, utan på om en åtgärd hindrar den 

fria rörligheten. Denna typ av hinder fångas upp om fokus riktas mot marknadstillträdet, och 

EUD har i praxis identifierat att ett icke-diskriminerande hinder får som effekt att den fria 

rörligheten mellan MS påverkas eller minskar.195 Det är denna typ av hinder som aktualiseras 

i och med FIFA:s TPO-förbud, då förbudet inte gör någon skillnad mellan TP från olika MS, 

men ändå hindrar marknadstillträdet för TP rör det sig om ett icke-diskriminerande hinder. 

Vad som är kännetecknande för ett icke-diskriminerande hinder är att det har en inverkan på 

den fria rörligheten för kapital mellan MS, vilket även innebär att rent interna situationer inte 

inkluderas.196 Detta innebär dock inte att det gränsöverskridande momentet behöver vara 

                                                
190 Barnard, 2013, s. 591–594. 
191 Mål C–279/93, Schumacker, para. 30 och mål C–367/98. 
192 Barnard, 2013, s. 17. För rättfärdigande av hinder för fri rörlighet för kapital se exempelvis mål C–302/97, 

Kolne, och mål C–423/98, Albore, para 17f.  
193 Se exempelvis mål C–367/98, Kommissionen mot Portugal, para 39–40, 43–44. 
194 Mål C–463/00, Kommissionen mot Spanien, para 68–69, se avsnitt 6.3.2.  
195 Mål C–367/98, Kommissionen mot Portugal, para 39–40, 43–44. 
196Derlén och Lindholm1, 2012, s. 82 
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tydligt då artikeln genom praxis har tillämpas även på situationer som tycks handla om en så 

kallad rent intern situation, som inte enbart ansetts falla inom artikelns tillämpningsområde 

utan även strida mot artikeln.197 Exempelvis kom EUD i målet Kommissionen mot Belgien 

fram till att rekvisitet gränsöverskridande moment inkluderar situationen då en invånare i ett 

MS kan avskräckas från att investera i en annan MS som en effekt av att den egna MS:s 

åtgärder.198 EUD började laborera med det faktum att om en åtgärd har en avskräckande 

effekt på viljan att investera i ett visst företag eller på en viss marknad aktualiserade artikel 

63.1 FEUF. Detta antagande applicerades i målet Kommissionen mot Nederländerna där 

invånare i en MS, i detta fall Nederländerna, riskerades att bli avskräckta från att investera i 

en annat MS på grund av Nederländernas nationella åtgärder.199  Omständigheterna i det 

enskilda fallet ska beaktas i bedömningen. Ytterligare ett exempel på ett icke-diskriminerande 

hinder är när den nationella lagstiftningen ställer krav på vem som får vara ägare av en viss 

typ av bolag. I målet Kommissionen mot Italien hade Italien lagstiftat om att enbart personer 

som var farmaceuter fick driva apotek. Denna reglering ansågs utgöra ett hinder för 

investerare som inte var just farmaceuter från att bedriva denna typ av bolag, vilket inte var 

förenligt med EU-rätten.200 Situationen kan jämföras med FIFA:s TPO-förbud eftersom 

förbudet enbart gäller TP, samtidigt som medlemmarna, klubbarna, fortsatt har tillgång till 

den finansiella marknaden. Det medför att möjligheten för en TP att tillgå marknaden tas bort 

i och med förbudet.  

 

Dock kvarstår det, enligt Barnard för EUD att ta ställning till om det ska finnas ”…någon 

tröskel som en åtgärd som tas av en medlemsstat måste passera för at det ska anses utgöra en 

restriktion för den fria rörligheten”.201 Detta menar Barnard att EUD ännu har lämnat öppet i 

och med målet STEKO i vilket det konstaterades att det är av ”….föga betydelse att skillnaden 

i behandling endast existerade under en begränsad period. Endast denna omständighet hindrar 

nämligen inte att skillnaden i behandling får betydande verkningar, vilket för övrigt visas av 

omständigheterna i målet, och att den fria rörligheten för kapital alltså de facto inskränks”. 202 

Det faktum att det inte har identifierats någon tröskel som en åtgärd måste passera för att 

anses hindra den fria rörligheten för kapital medför att det inte heller finns någon gräns på 

                                                
197 Flynn, 2002, s. 804. 
198 Mål C–478/98, Kommissionen mot Belgien, para 17-18 och C–319/02, se även Manninen, para 22–23. 
199 Förenade målen C–282/04 och C–283/04, Kommissionen mot Nederländerna, para 20 och 26f, se även mål 

C–122/05, Volkswagen, para 52 och 68.  
200 Mål C–531/06, Kommissionen mot Italien, para 47–48 och 50..  
201 Barnard, 2013, s. 594. Fri översättning. 
202 Mål C–377/07, STEKO, para 29.  
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minsta påverkan som krävs för att regeln aktualiseras. Detta i kombination med att tolkningen 

av vad som anses utgöra kapital i fördragets mening är bred leder enligt Flynn till att fri 

rörlighet för kapital blir mycket omfattande som begrepp.203 Eftersom TPO-förbudet har 

införts och är gällande blir därmed artikeln tillämplig eftersom det inte finns någon tröskel 

som först måste passeras. Även detta talar för att FIFA:s TPO-förbud utgör ett hinder mot fri 

rörlighet för kapital.  

 

Dock bör även idrottens särart beaktas i den aktuella situationen, vilken innebär att det som 

traditionellt utgör ett hinder för den fria rörligheten inte alltid anses vara densamma det på 

grund av sportens och idrottens natur. Exempelvis måste antalet deltagare i en tävling kunna 

begränsas för att det ska kunna utgöra en tävling, och därmed anses det inte utgöra ett hinder 

mot det fria rörligheten, vilket var fallet i målet Deliège.204 Att FIFA skulle vinna framgång 

med en argumentation där idrottens särart motiverar ett förbud mot TPO i fotbollsspelares 

ekonomiska rättigheter grundat på argumentet att bibehålla spelets integritet får bedömas som 

låg. Därmed anses FIFA:s förbud mot TPO utgöra ett icke-diskriminerande hinder för den fria 

rörligheten för kapital. Dock finns möjligheten att rättfärdiga ett hinder i och med undantagen 

i artikel 65 FEUF.  

 

6.3.2 Rättfärdigande 
Ett hinder för den fria rörligheten för kapital kan ändå anses förenlig med EU-rätten, förutsatt 

att hindret kan rättfärdigas på någon av de grunder som anges i artikel 65 FEUF.205 I artikeln 

uppräknas MS skattelagstiftning; att säkerställa att den nationella lagstiftningen efterlevs på 

ett sätt som är motiverat med hänsyn till allmän säkerhet och ordning; inverka på undantag i 

etableringsrätten. Dock påpekas det i fördragstexten att dessa undantag inte får utgöra en 

grund för en godtycklig diskriminering eller utgöra en förtäckt begränsning av den fria 

rörligheten. Av EUD:s rättspraxis framgår vidare att ett agerande som faller inom 

tillämpningen av några av dessa grunder även måste vara proportionerligt. 206 Allmän säkerhet 

kan endast utgöra en rättfärdigande grund om det ”…föreligger ett verkligt och tillräckligt 

allvarligt hot som påverkar ett grundläggande samhällsintresse”.207 Det har genom praxis även 

funnits andra grunder på vilka en MS kan motivera och rättfärdiga en åtgärd, här inkluderas 

                                                
203 Flynn, 2002, s. 783. 
204 Förenade målen C–51/96 och C–191/97, Deliège, para 64. 
205 Se även artikel 4 Rådets direktiv 88/361. 
206 Mål C–367/98, Kommissionen mot Portugal, para 49.  
207 Mål C–54/99, Church of Scientology, para 17. 
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exempelvis allmän hälsa.208 Trots att formuleringen av undantagen till viss del är öppen så 

godtar EUD inte en MS rättfärdigande som baseras på en ekonomisk grund.209 I det aktuella 

fallet motiverar FIFA förbudet med att det är nödvändigt för att bibehålla spelets och 

spelarnas integritet.210 Detta motiv anses inte falla inom någon av de rättfärdigande grunder 

som artikeln uppräkar, vilket innebär att undantaget inte är tillämpligt. Därmed behöver inte 

åtgärden bedömas enligt proportionalitetsprincipen. Skulle FIFA ändå vinna framgång med 

någon av rättfärdigandegrunderna skulle TPO-förbudet sannolikt anses oproportionerligt då 

en mindre ingripande åtgärd för att bevara spelets integritet rimligen får anses möjlig. 

Sammantaget får FIFA:s förbud mot TPO i fotbollsspelares ekonomiska rättigheter anses 

utgöra ett hinder för den fria rörligheten för kapital enligt artikel 63.1 FEUF, ett hinder som 

inte kan rättfärdigas enligt artikel 65 FEUF.  

 
7 EU-rättslig konkurrensrätt 
I detta avsnitt behandlas den EU-rättsliga konkurrensrätten, vilket inkluderar artikel 101 och 

102 FEUF. För att bedöma om FIFA:s TPO-förbud är förenligt med dessa regler går 

uppsatsen närmare in på respektive artikel. Först behandlas och tillämpas artikel 101 FEUF, 

därefter artikel 102 FEUF. Syftet med detta är att ställa FIFA:s TPO-förbud mot artiklarnas 

rekvisit ett och ett då de är kumulativa. För varje rekvisit som uppfylls av den aktuella 

situationen tas nästa i beaktande för att slutligen, under förutsättning att samtliga rekvisit är 

tillämpliga resultera i att den aktuella artikeln är tillämplig. För vissa av rekvisiten är 

innebörden samma för såväl artikel 101 som 102 FEUF för dessa görs en samlad bedömning i 

samma avsnitt avseende. Dessa rekvisit är samhandelskriteriet och vad som utgör ekonomisk 

verksamhet samt bedömningen av den relevanta marknaden.  

 

7.1 Den relevanta marknaden  
För att kunna avgöra om FIFA:s TPO-förbud i fotbollsspelares ekonomiska rättigheter 

påverkar eller snedvrider konkurrensen, eller om en dominerande ställning innehas på 

marknaden måste först den aktuella marknaden identifieras. Detta sker genom att identifiera 

den så kallade relevanta marknaden, vilket i sig innebär att två bedömningar görs dels i fråga 

om en geografisk marknad och dels en produktmarknad.211  

 

                                                
208 Mål C–531/06, Kommissionen mot Italien, para 50–51 
209 Mål C–367/98, Kommissionen mot Portugal, para 52. 
210  FIFA4, 2014.  
211 Europeiska kommissionen, 1997, para 7–8.  



39 
 

Den geografiska marknadens storlek styrs av de geografiska områden som det aktuella 

företaget agerar inom och där konkurrensvillkoren är tillräckligt jämförbara och likartade.212 I 

fråga om den relevanta geografiska marknaden för FIFA bör den anses utgöra EU som helhet, 

eftersom FIFA:s beslut och regler får genomslag i hela EU, och då TP investerare liksom 

fotbollsklubbarna agerar i olika MS inom EU. 

 

I fråga om produktmarknaden, i detta fall den finansiella delen av den, finns det, enligt 

kommissionen, ”…tre huvudtyper av konkurrensbegränsningar: utbytbarhet på 

efterfrågesidan, utbytbarhet på utbudssidan och potentiell konkurrens.”213 Den sistnämnda av 

de tre beaktas inte när det är fråga om att identifiera den relevanta marknaden eftersom denna 

bedömning grundas på andra faktorer som är relaterade till marknadstillträdet snarare än 

definitionen av marknaden i sak.214 Borland delar upp sport i tre olika segment eller delar som 

utgör olika delar av idrottstävlingar, närmare bestämt i en produktmarknad, en arbetsmarknad 

och en finansiell marknad.215 Denna uppdelning kommer att beaktas i fråga om att bedöma 

den relevanta marknaden i uppsatsen då TPO-förbudet endast direkt aktualiserar en av dessa 

marknader, nämligen den finansiella marknaden. Enligt Borland består den finansiella 

marknaden i stor utsträckning av olika typer av ägande, såsom för TP.216 Tjänsternas 

utbytbarhet kommer därmed att utgå ifrån den finansiella marknaden som är kopplad till TPO.  

 

När det kommer till utbytbarhet kan inledningsvis sägas att fotboll utgör en egen marknad i 

förhållande till andra idrotter. I bedömningen beaktades det faktum att om en person är 

intresserad av fotboll innebär det inte per automatik att denne är intresserad av annan idrott.217 

Dock är frågan om detta även kan appliceras på viljan att investera i spelarövergångar, eller 

om TPO i fotbollsspelares ekonomiska rättigheter anses vara utbytbara med exempelvis TPO i 

basketspelares ekonomiska rättigheter. Inom basketen finns en marknad för spelarövergångar, 

lik den inom fotbollen och det är det internationella basketförbundet, International Basketball 

Association, (FIBA) som reglerar den på motsvarande vis som FIFA reglerar fotbollen även 

om skillnader föreligger.218 Något som skiljer dessa idrotter åt och som är av relevans i denna 

bedömning är att FIBA:s reglering innebär att ett kontrakt får vara minst ett och maximalt tre 

                                                
212 Europeiska kommissionen, 1997, para 8 och 28ff. 
213 Europeiska kommissionen, 1997, para 13. 
214 Europeiska kommissionen, 1997, para 24. 
215 Borland, 2006, s. 23. 
216 Borland, 2006, s. 24. 
217 Europeiska kommissionen, 2000, para 68.  
218 Europeiska kommissionen, 2013, s. 20.  
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år, vilket skiljer sig från FIFA:s regler där ett kontrakt får löpa upp till fem år. Vidare 

rekryteras spelare inom basketen endast när deras kontrakt löpt ut.219 Dessa förutsättningar för 

när en spelarövergång kan ske kan ha en inverkan på viljan att investera i basket istället för 

fotboll, beroende på vad investeraren söker.  

 

Något som är utmärkande för fotbollen är att det rör sig om en större omsättning på 

marknaden och därmed även andra finansiella risker, vilket talar för att investeringarna i 

respektive idrott inte är helt jämförbara. Spelarövergångarna inom basketen omsatte globalt 

ungefär € 12 miljoner.220 Spelarövergångar inom fotbollen omsatte som tidigare nämnt över  

€ 3 miljarder under säsongen 2010/2011 inom EU.221 Detta innebär sammantaget att även om 

investeringen i fotbollsspelares ekonomiska rättigheter går att anse vara utbytbara med 

spelarövergångar inom basketen och att FIFA:s TPO-förbud skulle innebära att TP går över 

till att investera i basketspelare istället, kvarstår det faktum att investeringarna inom basketen 

utgör en så liten del av och inverkan på den relevanta marknaden att det går att bortse ifrån. 

Sammantaget kan sägas att då TPO inom fotbollen utgör en så pass stor del av den finansiella 

marknaden inom EU att den relevanta finansiella marknaden anses bestå av investeringar i 

spelarövergångar inom fotbollen. En marknad som FIFA får bedömas kontrollera.  

 
7.1.1 Företag och företagssammanslutningar artikel 101 och 102 FEUF 
Det första steget i den konkurrensrättsliga bedömningen är att avgöra om FIFA anses utgöra 

ett företag eller en företagssammanslutning i konkurrensrättslig mening, om så inte är fallet är 

konkurrensrätten inte tillämplig i situationen. Vad som anses utgöra ett företag enligt 

konkurrensrätten stadgas i rättspraxis från EUD, eftersom artiklarna 101 och 102 FEUF inte 

definierar detta. Företagsbegreppet är enligt generaladvokat Jacob föränderligt, och det 

faktum att en del av enheten kan anses utgöra ett företag, medan andra delar av verksamheten 

faller utanför konkurrensrättens tillämpning måste beaktas.222 I målet Höfner och Elser 

stadgade EUD ”…att begreppet företag inom ramen för konkurrensrätten omfattar varje enhet 

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

finansiering, samt att arbetsförmedling är en ekonomisk verksamhet”. 223  Även 

idrottsorganisationer kan bli föremål för en konkurrensrättslig prövning, förutsatt att de anses 

                                                
219 Europeiska kommissionen, 2013, s. 67. 
220 Europeiska kommissionen, 2013, s. 67. 
221 Europeiska kommissionen, 2013, s.242. 
222 Generaladvokat Jacobs förslag till avgörande i mål C–475/99, para 72.  
223 Mål C–41/90, Höfner och Elser, para 21.  
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bedriva ekonomisk verksamhet.224  I målet Motoe fann EUD att om varor eller tjänster erbjuds 

på en marknad spelar det ingen roll att verksamheten har ett samband med sport, de 

konkurrensrättsliga bestämmelserna i fördragen kan tillämpas i en sådan situation. I målet 

rörde det sig om att ett företag som arrangerade kommersiella motorcykeltävlingar, vilka 

utgjorde en intäktskälla för arrangören bland annat i form av sponsring, reklam och dylikt. Att 

företaget inte hade något vinstsyfte i fråga om kvalificeringen till tävlingarna kommenterade 

EUD enligt följande ”…den omständigheten att tillhandahållandet av varor och tjänster sker 

utan vinstsyfte utgör inte hinder för att den enhet som gör dessa transaktioner på marknaden 

ska anses vara ett företag, då tillhandahållandet sker i konkurrens med andra aktörer, vars 

verksamhet bedrivs i vinstsyfte”.225 Vilken typ av juridisk person som bedriver en ekonomisk 

verksamhet blir därmed inte avgörande för tillämpningen av konkurrensrätten, eftersom 

överlevnaden för konkurrenterna som bedriver verksamheten med ett vinstsyfte är beroende 

av de tjänster och varor som erbjuds på marknaden och därmed även av att konkurrensen på 

marknaden är sund.226  Detta innebär att det faktum att FIFA, juridiskt sett, är en organisation 

utan vinstsyfte inte blir avgörande för bedömningen i fråga. 

 

Det som därmed blir avgörande för konkurrensrättens tillämplighet är om företaget utövar en 

ekonomisk verksamhet eller ej.227 Ett krav som är lågt ställt.228 Jones och Sufrin skriver i ”EU 

Competition Law” att EUD har identifierat två typer av kännetecken för en ekonomisk 

aktivitet, dels att tjänster eller varor erbjuds på en marknad och dels att den aktuella 

marknaden kan leda till att företaget gör en vinst, om så endast rent principiellt. Om dessa två 

delar är uppfyllda anses en ekonomisk verksamhet föreligga och det spelar i så fall ingen roll 

om företaget i fråga faktiskt gör en vinst på marknaden i fråga.229 Kommissionen har även 

slagit fast att en ekonomisk verksamhet inom idrottslig verksamhet inte nödvändigtvis måste 

vara intäktsbringande för att inkluderas. I ett ärende om fotbolls VM 1998 ansåg 

kommissionen att distributionen av biljetter utgjorde ekonomisk verksamhet.230  

 

På frågan om FIFA bedriver en ekonomisk verksamhet i konkurrensrättslig mening och 

därmed utgöra ett företag, är svaret jakande. FIFA arrangerar olika sportaktiviteter som är 
                                                
224 Mål C–519/04 P, Meca-Medina, para 31, förenade målen C–51/96 och C – 191/96, Deliège, och Jones och 

Sufrin, 2014, s. 128.  
225 Mål C–49/07, Motoe, para 22–23, 26–27, para 27 citerad.  
226 Jones och Sufrin, 2014, s. 128 och mål C–49/07, Motoe, para 28. 
227 Jones och Sufrin, 2014, s. 127, och mål C–49/07, Motoe, para 22. 
228 Lindholm1, 2015, s. 33 
229 Jones och Sufrin, 2014, s. 127. 
230 Europeiska kommissionen, 2000, para 65.  
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förenliga med organisationens syfte, här inkluderas även att bedriva en ekonomisk 

verksamhet i form av att exempelvis sälja sändningsrättigheter till fotbollsmatcher.231 Detta 

beaktade kommissionen när de bedömde om FIFA ansågs bedriva ekonomisk verksamhet 

under fotbolls VM 1990 eller ej. Kommissionen konkluderade att med tanke på de 

sändningsrättigheter med mera som FIFA sålde bedömdes FIFA vara ekonomisk enhet som 

bedrev en ekonomisk verksamhet i konkurrensrättslig mening.232 FIFA anses därmed uppfylla 

villkoret att utgöra ett företag enligt artikel 101 och 102 FEUF.  

 

Trots att rekvisitet i artikel 101 FEUF är uppfyllt, bör även en utredning göras för att se om 

FIFA även kan betraktas som en företagssammanslutning i enlighet med artikeln. Artikelns 

tillämpning är inte beroende av vilken av de två klassificeringarna som är uppfyllda, däremot 

kan klassificeringen påvisa hur och på vilket sätt som idrottsliga aktörer påverkar 

konkurrensen.233 En av orsakerna till att även företagssammanslutningar inkluderas i artikel 

101 FEUF är att företag inte ska kunna undkomma konkurrensrätten genom att organisera sig 

eller samordna sitt agerande på en viss marknad. I begreppet inkluderas även när ”…de 

ekonomiska aktörerna handlar genom en kollektiv organisation eller ett gemensamt organ”.234 

Vad som innefattas i begreppet företagssammanslutningar är inte definierat i artikel 101 

FEUF, utan här måste man se till andra källor såsom rättspraxis. I begreppet omfattas 

regelmässigt även den typ av sammanslutningar som är ett resultat av att olika ekonomiska 

aktörer går samman för att genom sammanslutningen försvara gemensamma intressen.235  

Däremot inkluderas inte företag som är del av samma juridiska person eller koncern, såsom 

moder- och dotterbolag. Avgörande för denna gränsdragning blir den självbestämmanderätt 

som ett företag har. Om ett dotterbolag exempelvis inte har någon reell möjlighet att besluta i 

frågor rörande sitt agerande på marknaden utan att detta görs av moderbolaget, eller om ett 

dotterbolag endast agerar efter moderbolagets beslut, anses dotterbolaget och moderbolaget 

utgöra samma ekonomiska enhet.236 Om motsvarande resonemang appliceras på FIFA som 

organisation har medlemmarna möjlighet att inverka på organisationens agerande på 

marknaden, bland annat genom möjligheten att rösta. Enligt generaladvokat Lenz är de 

idrottsliga reglerna, såsom stadgarna även jämförbara med att avtal slutits mellan 

                                                
231 FIFA, 2011, s. 22.  
232 Europeiska kommissionen, 1992, para 47–49.  
233 Lindholm1, 2015, s. 34.  
234 Generaladvokat Léger förslag till avgörande i mål C–309/99, para 62. 
235 Generaladvokat Léger förslag till avgörande i mål C–309/99, para 61.  
236 Mål 30/87, Bodson, para 19 och mål C–73/95, Viho, para 16.   
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medlemmarna.237 Vilket talar för att FIFA och dess medlemmar inte ska bedömas utgöra 

samma ekonomiska enhet, därmed anses den konkurrensrättsliga regleringen ännu kan vara 

tillämplig på FIFA:s TPO-förbud.  

 

Med detta i åtanke ska här även utredas om FIFA anses utgöra en företagssammanslutning 

enligt artikel 101 FEUF. I fråga om företagssammanslutningar ska medlemmarna tas i åtanke. 

I målet Wouters ansågs det nederländska advokatsamfundet vara en företagssammanslutning 

då medlemmarna utövade ekonomisk verksamhet, vidare hade föreningen även en viss nivå 

av normgivningskompetens.238 Appliceras detta resonemang från EUD på FIFA bekräftas 

tankegången av Tribunalen i målet Piau. När Tribunalen i målet skulle bedöma om FIFA 

uppfyllde förutsättningarna för en företagssammanslutning i konkurrensrättslig mening 

beaktades det faktum att FIFA:s medlemmar bedrev ekonomisk verksamhet i form av 

fotbollsklubbar. Det faktum att medlemmarna i sig själva var företagssammanslutningar av 

såväl proffsklubbar som amatörklubbar inverkade inte i bedömningen. Att FIFA säljer 

exklusiva sändningsrättigheter, arrangerar tävlingar som medlemmarna måste delta i samt att 

ger en del av sina intäkter till FIFA leder till att FIFA i sig även bedriver ekonomisk 

verksamhet.239 Detta resonemang anses tillämplig på den aktuella situationen, då det är FIFA 

som meddelat TPO–förbudet, och att FIFA därmed även kan utgör ett exempel på en 

företagssammanslutning enligt artikel 101 FEUF. 

 

7.1.2 Samhandelskriteriet artikel 101 och 102 FEUF 
En annan aspekt som är gemensam för artikel 101 och 102 FEUF är det så kallade 

samhandelskriteriet. I artiklarna återfinns det i formuleringen ”… kan påverka handeln mellan 

medlemsstaterna…”. Med detta avses handel i form av gränsöverskridande ekonomisk 

verksamhet.240 Denna vida definition av handelsbegreppet utgör en del i att främja den fria 

rörligheten på den inre marknaden, då även ageranden som hotar marknadens struktur 

inkluderas.241 Handeln måste även påverkas, vilket enligt EUD:s handelsmönster-test innebär 

att ett avtal ”…med tillräcklig grad av sannolikhet, på grundval av rättsliga eller faktiska 

omständigheter kan förutses att avtalet direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan 

                                                
237 Generaladvokat Lenz förslag till avgörande i mål C–415/93, para 258.  
238 Mål C–309/99, Wouters, para 47–49 och 60–64.  
239 Mål T–193/02, Piau, para 69–72. 
240 Europeiska kommissionen1, 2004, para 19. 
241 Europeiska kommissionen1, 2004, para 19–20. 
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inverka på handelsutbytet mellan medlemsstaterna”.242 Begreppet handelsmönster syftar inte 

enbart till situationen då ett avtal minskar eller försämrar handeln, utan det är tillräckligt med 

att avtalet i fråga kan antas ha haft en sådan inverkan på marknaden att den utvecklats 

annorlunda. Exempelvis att handeln ökat på grund av agerandet i fråga.243 Fokus läggs på att 

tillförsäkra en fri handel och att konkurrensen inte snedvrids, snarare än om ett agerande har 

en positiv eller negativ inverkan på handeln.244 Slutligen måste även påverkan på handeln 

mellan MS vara märkbar, vilket anses uppfyllt om ett avtal objektiv kan ha en påverkan på 

handeln mellan MS, dock utesluts rent spekulativa effekter.245 Sammantaget kan sägas att 

kraven för att uppnå en tillräcklig grad av påverkan är lågt ställt. Appliceras 

samhandelskriteriets innebörd på FIFA:s förbud mot TPO i de ekonomiska rättigheterna i 

fotbollsspelare konstateras att rekvisitet är uppfyllt, då FIFA utfärdat ett totalförbud mot 

investeringar, vilket kan, och förmodligen även påverkar handeln mellan MS då investerare 

antas komma från olika delar av EU, samt att TPO-förbudet får ett genomslag i, om inte hela 

så i väsentliga delar av EU.  

 
7.1.3 Att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen artikel 101.1 FEUF 
Artikel 101.1 FEUF förbjuder avtal eller beslut som påverkar handeln inom EU och som har 

till syfte eller som får till effekt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på den inre 

marknaden.246 För att artikeln ska vara tillämplig måste det röra sig om ett gemensamt 

agerade. Artikeln inkluderar nämligen inte ett självständigt agerande på marknaden.247 Utan 

artikels tillämpningsområde kräver att det rör sig om ett avtal mellan minst två företag eller en 

företagssammanslutning, och som uttrycker en gemensam vilja i frågan om hur parterna ska 

agera på den relevanta marknaden. Denna argumentation leder även till, i fråga om FIFA:s 

TPO-förbud, att det inte rör sig om ett samordnat förfarande i artikelns mening eftersom det 

då rör ett samordnat förfarande mellan företag.248 FIFA:s TPO-förbud i fotbollsspelares 

ekonomiska rättigheter kommer därmed att prövas mot reglerna som berör beslut av en 

företagssammanslutning. 

  

                                                
242 Mål 56/65, Société Technique Minière, s. 259, se även mål T–62/98, Volkswagen AG, para 179; förenade 

målen 240, 241, 242, 261, 262, 268 och 269/82, och Europeiska kommissionen1, 2004, para 24. 
243 Europeiska kommissionen1 2004, para 34 och förenade målen 209 till 215 och 218/78, van Landewyck, para 

172–173. 
244 Förenade målen 56 och 58/64, Consten och Grounding, s. 288. 
245 Europeiska kommissionen1, 2004, para 23f. och 40–43. 
246 Pijetlovic, 2015, s. 150–151.  
247 Jones och Sufrin, 2014, s. 149.  
248 Mål T–41/96, Bayer, para 67 och 174. 
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FIFA som företagssammanslutning träffas av artikelns tillämpning. För att artikel 101.1 

FEUF ska kunna tillämpas på FIFA:s TPO-förbud måste utgångspunkten tas ur FIFA:s 

agerande som företagssammanslutning. Begreppet beslut i fråga om 

företagssammanslutningar ska tolkas brett och inkluderar både beslut som inte är bindande för 

medlemmarna men som ändå efterföljs, liksom rekommendationer som inte är bindande men 

som, om det följs av medlemmarna, resulterar i att en viss marknad märkbart påverkas.249 

Beslutet måste vidare enligt fördraget ha till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller 

snedvrida konkurrensen. Då FIFA uttryckt att syftet med TPO-förbudet, även om det kan 

diskuteras, är att bevara sportens och spelarnas integritet, kommer fokus fortsatt att läggas vid 

de effekter som förbudet antas få på den relevanta marknaden. Det faktum att FIFA i 

egenskap av en företagssammanslutning meddelat ett förbud som är av bindande karaktär för 

medlemmarna och har som effekten av att hindra investeringar på den inre marknaden gör 

artikel 101.1 FEUF tillämplig. Vidare framgår det av artikel 101.1. b) FEUF att beslut som 

innebär att investeringar begränsas eller kontrolleras är ett särskilt uppräknat område. Här 

måste återigen strukturen inom FIFA beaktas. TPO-förbudet innebär inte ett hinder för 

klubbarna själva att äga ekonomiska rättigheter i fotbollsspelare, utan förbudet gäller såsom 

redan konstaterats, enbart gentemot TP. Med tanke på FIFA:s struktur liksom det faktum att 

TPO-förbudet utgör ett hinder för marknadstillträdet gör det även möjligt att behandla FIFA 

som en kartell.250 Företagssammanslutningens beslut har resulterat i att TPO-förbundet fått en 

effekt som hindrar konkurrensen på den finansiella marknaden, även om FIFA motiverar 

TPO-förbudet med att de värnar om fotbollen.251  

 

Dock måste även idrottens särart beaktas, eftersom det finns hinder som i vanliga fall skulle 

bedömas som konkurrenshämmande men där artikel 101.1 FEUF inte alltid tillämpas i 

slutändan rörande idrottsliga sammanhang. En strikt tillämpning av rättsreglerna inte kan 

alltid ske eftersom det skulle omöjliggöra utförandet av idrotten.252 I målet Meca-Medina 

uppställde EUD tre villkor för att avgöra om ett beslut anses förenligt med konkurrensrätten 

eller ej, de tre aspekter som ska beaktas är beslutets syfte, nödvändighet och 

proportionalitet.253 Om FIFA trots allt skulle vinna framgång i de två första aspekterna skulle 

förbudet falla på proportionaliteten. Införandet av ett totalförbud mot TPO i de ekonomiska 
                                                
249 Mål T–325/01, DaimlerChrysler, para 210 och förenade målen 96 till 102, 104, 105, 108 och 110/82, IAZ, 

para 20. 
250 Jones och Sufrin, 2014, 664.  
251 FIFA4, 2014. 
252 Lindholm, 2014, s. 36. 
253 Mål C–519/04, Meca-Medina, para 42. 
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rättigheterna i fotbollsspelare får anses gå längre än vad som är nödvändigt, samt att det får 

antas att det finns andra mindre ingripande åtgärder som FIFA kan vidta för att bevara och 

värna sportens integritet. TPO-förbudet är därmed att anse som oproportionerligt. 

Sammantaget föreligger det en grund för att tillämpa artikel 101.1 FEUF på FIFA:s TPO-

förbud. Således kan det även konstateras att FIFA:s agerade står i strid med konkurrensrätten 

såvida det inte kan rättfärdigas enligt något av undantagen i artikel 101.3 FEUF. 

 
7.1.4 Undantaget i artikel 101.3 FEUF 
Genom fördraget finns det möjlighet för en aktör vars agerande på marknaden träffas av 

artikel 101.1 FEUF att rättfärdiga det på någon de grunder som tas upp i artikel 101.3 FEUF. 

Förutsättningarna för undantaget är enligt artikelns ordalydelse att agerandet bidrar till att 

förbättra produktionen/distributionen av varor; att främja tekniskt eller ekonomiskt 

framåtdrivande; utan att därmed leda till att konsumenterna inte tillförsäkras en skälig andel 

av vinsten; att de berörda företagen inte åläggs begränsningar utöver vad som är nödvändigt 

för att uppnå målet och slutligen; att inte de berörda företagen har möjlighet att sätta 

konkurrensen ur spel på en väsentlig del av marknaden. Dessa fyra villkor är kumulativa och 

listan är uttömmande.254 Tanken bakom undantaget är att beakta det faktum att ett agerande 

kan vara såväl konkurrenshämmande som konkurrensfrämjande samtidigt. Det är genom en 

avvägning mellan dessa två intressen som avgör om undantaget är tillämpligt.255 Det faktum 

att villkoren är kumulativa gör att om FIFA:s TPO-förbud faller på utanför något av villkoren 

blir artikeln inte tillämplig på den aktuella situationen. Villkoren kommer härefter redogöras 

var för sig i syfte att undersöka om FIFA:s TPO-förbud ändå kan anses förenligt med EU-

rätten. 

 

Det första villkoret berör effektivitetsvinster som objektivt ska tillämpas på varor liksom 

tjänster. Traditionellt sett har enbart konkurrensrättslig argumentation ansetts falla inom 

artikelns tillämplighet där fokus har lagts på den ekonomiska effekten. Denna tolkning har på 

senare tid blivit utmanad av att inkludera faktorer som inte är konkurrensmässiga såsom 

politiska policys.256 Utvecklingen mot att även inkludera denna typ av argument för att 

rättfärdiga ett agerande som omfattas av artikel 101.1 FEUF är dels ett resultat av att EUD 

gjort en teleologisk tolkning av artikelns innebörd i fråga om ändamål, och att artikelns 

                                                
254 Europeiska kommissionen2, 2004, para 42 och förenade målen T–185/00, T–216/00, T–299/00 och T–300/00, 

Métropole Télévision, para 86. 
255 Pijetlovic, 2015, s. 154. 
256 Jones och Sufrin, 2014, s. 252ff.  
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ändamål måste läsas utifrån EU:s vidgade målsättningar.257 Nedan kommer båda dessa 

tolkningar av artikelns innebörd att behandlas.  

 

Tanken med det första villkoret är, traditionellt sett, att identifiera de ekonomiska effekter 

som ett agerande medför på marknaden, samt om avtalet eller beslutet medför några objektiva 

fördelar.258 I det aktuella fallet kan FIFA:s beslut om att införa ett TPO-förbud inte kopplas 

till kostnadsbesparingar,259 då FIFA inte motiverat förbudet i ekonomiska termer, utan 

poängterat att förbudets syfte är att bibehålla spelets integritet,260 även om ekonomiska 

aspekter kan anses ligga nära tillhands. Frågan är om förbudet kan anses ha kvalitativa 

effektivitetsvinster? Det vill säga om beslutet exempelvis medför att en högre kvalitet på 

varor eller tjänster kommer ut på marknaden.261 Även denna grund är långsökt att tillämpa i 

på aktuella situationen, dels på grund av det syfte som FIFA framfört och dels då 

fotbollsspelarnas prestation inte antas förbättras i och med förbudet. Om fokus istället läggs 

på möjligheten att villkoret även inkluderar så kallade icke-konkurrensrättsliga faktorer är 

frågan om utgången blir en annan. I målen Wouters och Meca-Medina konstaterade EUD att 

vid tillämpningen av undantaget i artikel 101.3 FEUF ska det sammanhang som beslutet 

fattats i, dess syfte och vilka verkningar det medför, liksom det faktum att beslutet måste vara 

proportionerligt. 262  FIFA:s argument att förbudet bevarar sportens integritet skulle om 

möjligen kunna falla in under något av de sociala målen, såsom att främja kulturen inom EU. 

Att sporten på detta sätt spelar en så pass betydande roll att förbudet mot investeringar i 

fotbollsspelare ekonomiska rättigheter från TP skulle kunna rättfärdigas, trots det faktum att 

sport utgör en del av populärkulturen inom EU,263 anses föga troligt. Om så vore fallet skulle 

förbudet förmodligen inte anses proportionerligt eftersom det rör sig om ett totalförbud och 

att en mindre ingripande åtgärd bör vara möjlig för FIFA att ta till istället. 

 

Även om det är oklart hur brett det första villkoret ska tolkas får det anses att FIFA:s förbud 

mot TPO i fotbollsspelares rättigheter inte uppfyller det, med resultatet att undantaget i artikel 

101.3 FEUF inte är tillämplig. Därmed får FIFA:s förbud anses oförenligt med artikel 101.1 

FEUF, enligt artikel 101.2 FEUF. 
                                                
257 Jones och Sufrin, 2014, s. 255. 
258 Europeiska kommissionen2, 2004, para 48f. 
259 Europeiska kommissionen2, 2004, para 64f. Med kostnadsbesparingar avses exempelvis att företag går 

samman för att exempelvis utveckla en ny teknik genom att samarbeta ekonomiskt 
260 FIFA4, 2014. 
261 Europeiska kommissionen2, 2004, para 69f.  
262 Mål C–519/04, Meca-Medina, para 42 och mål C–309/99, Wouters, para 97.   
263 Pijetlovic, 2015, s. 2. 
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7.1.5 Dominerande ställning på den relevanta marknaden artikel 102 FEUF  
Artikel 102 FEUF fokuserar på det marknadsinflytande som ett företag, eller flera företag har 

tillsammans på en viss marknad. Artikelns tillämpningsområde begränsas därmed till aktörer 

som redan, antingen på egen hand eller som tillsammans med en annan aktör, har en 

dominerande position på den gemensamma marknaden. Detta leder till att ageranden som 

visserligen kan vara konkurrenshämmande men som leder till att ett visst företag får en 

dominerande ställning inte omfattas av artikeln.264 Svårigheten med rekvisitet dominerande 

ställning är att avgöra hur stor marknadsandel som är nödvändig för att ett företag ska anses 

inneha densamma.265  Det rör sig här om en samlad bedömning där olika faktorer var för sig 

inte behöver leda till att en dominerande ställning ligger för handen, men som i kombination 

resulterar i det.266 För att avgöra om ett företag har en dominerande ställning på den inre 

marknaden måste den relevanta marknaden identifieras och avgränsas. Detta eftersom 

bedömningen av den dominanta ställningen har sin i utgångspunkt i den marknad som är av 

relevans i det aktuella fallet.267 Det måste göras en ny bedömning i fråga om den relevanta 

marknaden vid varje ny situation, man kan därmed inte hänvisa till att ett företag tidigare har 

ansetts ha haft en dominerande ställning på den aktuella marknaden utan informationen måste 

vara uppdaterad för att bedömningen ska bli korrekt. 268 I detta fall har den relevanta 

marknaden identifierats som investeringar i ekonomiska rättigheter i fotbollsspelare inom 

EU.269 Frågan blir därmed om FIFA kan anses inneha en dominerande ställning på den 

relevanta marknaden?  

 

Då begreppet dominerande ställning inte definieras i fördraget har dess innebörd utarbetats i 

EUD:s rättspraxis. I tidigare rättspraxis från EUD har fokuserat på under vilka former som ett 

missbruk av dominerade ställning som ägt rum i det enskilda fallet. Denna utgångspunkt har 

kommissionen önskat att modernisera till att i första hand beakta effekten av missbruket 

snarare än dess form. Att utgångspunkten för tillämpningen av artikel 102 FEUF skulle vara 

konsumenternas välfärd och därmed ha som första steg i bedömningen om ett agerande leder 

till negativa konsekvenser för konsumenterna.270 EUD håller inte med om detta, att ha ett 

ekonomiskt inriktad förhållningssätt till tillämpningen av artikel 102 FEUF, utan har uttryckt 

                                                
264 Jones och Sufrin, 2014, s. 271.  
265 Jones och Sufrin, 2014, s. 298.  
266 Mål 85/76, Hoffman–La Roche, para 39. 
267 Case 6/72, Europemballage, para 32.  
268 Förenade målen T–125 och C–127/97, Coca-cola, para 82.  
269 Se avsnitt 7.1. 
270 Jones och Sufrin, 2014, s. 303.  
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att en dominerande ställning och därefter om agerande utgör missbruk först måste bekräftas 

innan man kan beakta en möjlig effekt.271  

 

I två vägledande fall, som sedan etablerats i rättspraxis, om dominerande ställning är målet 

Hoffman-La Roche och Frankrike mot Kommissionen. I målet Hoffman-La Roche hänförde 

EUD en dominerande ställning till ”…situationen att ett företag har en sådan ekonomisk 

maktställning att det får möjlighet att hindra upprätthållandet av en effektiv konkurrens på 

den relevanta marknaden, genom att företagets ställning tillåter det i betydande omfattning 

agera oberoende i förhållande till konkurrenter, kunder och i sista hand konsumenter…att ha 

ett avsevärt inflytande på de villkor under vilka denna konkurrens kan utveckla sig…”.272 

FIFA får som företag anses uppfylla de villkor om identifieras i målet, då det är FIFA som 

reglerar och tillhandahåller den relevanta marknaden och därmed avgör vad medlemmarna får 

göra. FIFA får även anses agera utan konkurrens då det inte finns några konkurrenter av större 

storlek, om ens några på den relevanta marknaden. 

 

Medlemmarna i FIFA kan även anses ha en kollektiv dominans på den relevanta marknaden. I 

målet Frankrike mot Kommissionen bekräftades att med kollektiv dominerande ställning 

menas företag ”…som tillsammans, bland annat på grund av vissa band dem emellan, kan inta 

sammanhållning på marknaden och i betydande omfattning uppträda utan att behöva ta 

hänsyn till andra konkurrenter, kunder och slutligen, konsumenter”273 Det får anses bekräftat i 

målet Irish sugar att sådana ”…band måste vara av sådan art att de kan medföra att enheterna 

antar ett gemensamt beteende eller en gemensam handlingslinje på marknaden i fråga.”274 I 

rättspraxis har tre förutsättningar identifierats vilka måste vara uppfyllda för att det ska anses 

röra sig om en kollektiv dominerande ställning. Dels måste varje medlem kunna få kännedom 

om hur de övriga medlemmarna agerar och därmed även kunna se om de agerar på samma 

sätt, dels att det måste finns ett incitament för att som medlem inte avvika eller frångå det 

gemensamma agerandet och dels ska konsumenter eller konkurrenter inte kunna motverka 

genomförandet av den gemensamma strategin.275 FIFA:s medlemmar är alla skyldiga att 

efterleva de regler som organisationen inför, vilket innebär att de har möjlighet att inte bara få 

kännedom om utan även skyldighet att känna till reglerna. Detta innebär även att 

                                                
271 Jones och Sufrin, 2014, s. 304.  
272 Mål 85/76, Hoffman – La Roche, para 38-39, se även mål 27/76, United Brands, para 65. 
273 Förenade målen C–68/94 och C–30/95, Frankrike mot kommissionen, para 221.  
274 Mål T–228/97, Irish sugar, para 45. 
275 Mål T–193/02, Piau, para 111. 
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medlemmarna antas kunna se att de agerar på samma sätt. Om medlemmarna inte följer 

reglerna kan de fällas för detta genom de självreglerande institutionerna som instiftats inom 

fotbollen. Medlemmarna som var och en för sig tillför en mindre del av den totala marknaden, 

har genom att anta en liknande handelslinje, givit FIFA en närmast monopolliknande situation 

på den relevanta marknaden, vilket får anses uppfylla det sistnämnda villkoret, att 

konkurrenter inte kan hindra att handlingsförfarandet genomförs.  

 

I målet Piau noterades att det vore orimligt att säga att FIFA inte hade en kollektiv dominant 

ställning på marknaden, som i målet rörde spelaragenter. Att FIFA själv som organisation inte 

erbjöd tjänsterna på den aktuella marknaden spelade ingen roll, utan det var tillräckligt att 

dessa tjänster förmedlades av FIFA.276 Motsvarande situation föreligger i det aktuella fallet 

rörande FIFA:s TPO-förbud. Därmed får det anses klart att det faktum att FIFA själv inte är 

en aktiv del på den finansiella marknaden inte spelar någon roll, eftersom de reglerar 

tillhandahållandet av den, vilket är tillräckligt. Detta leder sammantaget till att FIFA innehar 

en kollektiv dominerande ställning när det kommer till investeringsmarknaden för 

fotbollsspelares ekonomiska rättigheter. 

 

7.1.6 Missbruk av dominerande ställning artikel 102 FEUF  
Det är inte förbjudet att inneha en dominerande ställning på en marknad, utan det är 

missbruket av densamma som fångas upp av artikel 102 FEUF.277 Att FIFA innehar en 

dominerande ställning på den relevanta marknaden har tidigare konstaterats, nästa fråga är då 

om detta agerande kan utgöra ett missbruk av densamma. I fråga om missbruk har det 

fastslagits i rättspraxis att en aktör som innehar en sådan dominerande ställning även har ett 

särskilt ansvar att tillse att deras agerande på den gemensamma marknaden inte får negativa 

effekter på konkurrensen.278 Är det fråga om en kollektiv dominans behöver inte dominansen 

missbrukas gemensamt för att artikel 102 FEUF ska bli tillämplig, detta har bland annat 

konstaterats av EUD i målet Irish Sugar.279 Missbruksbegreppet är objektivt, vilket bland 

annat innebär att en dominerande aktörs avsikt med agerandet inte blir avgörande vid 

bedömningen.280 I artikel 102 FEUF omnämns fyra situationer vilka typiskt sett kan utgöra ett 

missbruk av den dominerande ställningen. Dessa fyra fall hanterar situationen där en aktör 

                                                
276 Mål T–193/02, Piau, para 112–116. 
277 Se exempelvis mål C–209/10, Post Denmark, para 21 och mål C–52/09, Telia Sonera, para 24.  
278 Se exempelvis mål C–52/09 Telia Sonera, para 24. 
279 Mål T–228/97, Irish Sugar, para 66.  
280 Jones och Sufrin, 2014, s. 376 och mål C–85/76, Hoffmann–La Roche, para 91. 
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direkt eller indirekt påtvingas oskäliga inköps- försäljnings- eller avtalsvillkor; när 

produktion, marknad eller teknisk utveckling begränsas och det är till nackdel för 

konsumenter; att tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner eller slutligen; att 

inkludera andra åtagande i villkoren för ett avtal som inte har med avtalet att göra. Det bör 

även poängteras att de punkter 102 a-d) FEUF som radas upp i artikeln inte är en uttömmande 

lista på vad som kan utgöra ett missbruk av dominerande ställning i konkurrensrättslig 

mening, utan har mer av en exemplifierande karaktär. Detta innebär vidare att även ett 

agerande som inte faller inom de situationer som omnämns i artikel 102 FEUF kan utgöra ett 

missbruk.281 

 

I fråga om missbruk av en dominerande ställning berör rättspraxis från EUD till stor så kallat 

utestängande missbruk282 vilket innebär att ett agerande från ett företag med en dominerande 

ställning rimligen riskerar att konkurrenter utestängs från marknaden, och därmed indirekt 

påverka konsumenterna negativt.283 Det finns även ett annat perspektiv i fråga om typ av 

missbruk samt tagit upp en stor del av rättspraxis, och det rör utnyttjande.284 Utnyttjande 

innebär i detta sammanhang att ett företag med dominerande ställning utnyttjar sina kunder 

och konsumenter.285 Dessa olika typer av missbruk kan även tillämpas i kombination, ett 

agerande kan därmed vara både utestängande och utnyttjande.286 Utestängande missbruk 

”…omfattar sådana beteenden av ett företag med dominerande ställning som kan påverka 

strukturen hos en marknad där konkurrensen redan är försvagad just till följd av det 

ifrågavarande företagets existens och som…medför att hinder läggs i vägen för att den på 

marknaden ännu existerande konkurrensen upprätthålls eller utvecklas”.287 Denna typ av 

missbruk fångas upp FIFA:s TPO-förbud. Denna typ av utestängande från den aktuella 

marknaden undergräver konkurrensen, vilket i ett nästa steg potentiellt kan drabba 

konsumenterna negativt,288 fångas upp av artikel 102 FEUF även om det inte står helt klart 

vem som är konsumenten när det kommer till att investera i fotbollsspelares rättigheter på en 

finansiell marknad. Det har även ansetts utgöra ett missbruk av dominerande ställning då den 

berörda aktören inte fått någon fördel av agerandet. Detta kan exemplifieras med att det 

                                                
281 Mål T–201/04, Microsoft, para 860–861. 
282 Begreppet utestängande missbruk är hämtat från EUD:s rättspraxis, se mål C–209/10 Post Danmark, para 20, 

på engelska exclusionary abuse.  
283 Jones och Sufrin, 2014, s. 283. 
284 På engelska exploitative abuse.  
285 Jones och Sufrin, 2014, s. 367.  
286 Jones och Sufrin, 2014, s. 372.  
287 Mål T–228/97, Irish sugar, para 111. 
288 Mål C–209/10, Post Danmark, para 20.  
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företag som distribuerade biljetterna till VM 1998 ansågs missbruka sin dominerande 

ställning då det fanns ett krav på att uppge en fransk adress för att få köpa biljetterna.289 

Vilket får anses ligga närmare det aktuella fallet. 

 

För att kunna skilja mellan det agerande som är förenligt med konkurrensrätten från det som 

står i strid med den måste bedömningen ta sin utgångspunkt i de metoder som utgör del av en 

så kallad normal konkurrens.290 Det faktum att svagare eller mindre företag slås ut från en 

marknad utgör en grundpelare i den fria marknadens uppbyggnad. Detta innebär inte att alla 

verkningar av utestängande karaktär är skadliga för konkurrensen, eftersom 

prestationskonkurrens och marknadens struktur kan leda till ett sådant resultat utan att 

missbruk av dominerande ställning aktualiseras.291 För att kunna bedöma vad som faller inom 

ramen för prestationskonkurrensen används olika typer av ekonomiska test. 292  Såsom 

”consumer welfare balancing test” eller det så kallade ”no economic sense test” enligt vilket 

”…ett beteende ska anses utgöra ett missbruk om det är ekonomiskt obegriplig förutom 

tendensen att minska eller utesluta konkurrensen”.293 Denna tankegång överensstämmer även 

med hur den finansiella marknaden fungerar, där ett ökande antal investeringar och värden på 

en investering tycks rationellt och förenligt med tanken bakom marknadens struktur. 

Sammantaget kan sägas att begreppet missbruk är brett och fokuserar på vilken möjlig eller 

faktisk effekt som ett agerande som utövas av en aktör med en dominerande ställning har eller 

får på den relevanta marknaden. Om ett agerande anses utgöra missbruk av dominerande 

ställning finns inget undantag jämförbart med artikel 101.3 FEUF. Däremot finns det ett visst 

utrymme för att rättfärdiga ett agerande på den inre marknaden. Bevisbördan för att agerandet 

är rättfärdigat torde åligga den dominerande aktören.294 

 

Det faktum att FIFA genom sitt beslut utestänger samtliga TP investerare, men inte sina egna 

medlemmar, från att agera på den relevanta marknaden får anses uppfylla kraven på ett 

missbruk då agerande föga troligt är konkurrensrättsligt försvarbart. Detta agerande tycks 

även, utifrån en ekonomisk aspekt vara irrationellt, bortsett från effekten att utestänga 

                                                
289 Europeiska kommissionen, 2000, para 104. I det aktuella fallet ansågs kravet på att uppge en fransk adress 

utgör ett diskriminerande hinder som grundade sig i att unionsmedborgare från andra MS än Frankrike inte 
behandlades lika. 

290 Mål C–85/76, Hoffmann–La Roche, para 91. 
291 Mål C–209/10, Post Danmark, para 22. 
292 Jones och Sufrin, 2014, s. 380ff.  
293 Jones och Sufrin, 2014, s. 381, fri översättning. 
294 Jones och Sufrin, 2014, s. 388–389 med hänvisning till mål C–209/10, Post Danmark, para 42 och Rådets 

förordning 1/2003, artikel 2. 
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konkurrenter från marknaden. Därmed får FIFA:s TPO-förbud anses utgöra ett missbruk av 

dominerande ställning. För att rättfärdiga sitt förbud har FIFA hänvisat till bevarandet av 

spelets integritet och vikten av att hålla en jämn och god nivå inom fotbollen.295 Detta 

argument anses inte uppväga ett totalförbud för investerare på marknaden, och agerandet är 

därmed inte rättfärdigat. Detta leder sammantaget till att FIFA:s TPO-förbud står i strid med 

artikel 102 FEUF. 

 
8 Avslutande kommentarer 
FIFA:s införande av totalförbudet mot TPO i de ekonomiska rättigheterna kopplade till 

fotbollsspelare väcker en rad frågeställningar, inte minst i relation till EU-rätten. Om förbudet 

belyses utifrån ett perspektiv med fri rörlighet för kapital bör artikel 63.1 FEUF vara 

tillämplig även på FIFA:s TPO-förbud. Särskilt med tanke på FIFA:s status och funktion 

inom fotbollsvärlden, där deras regelverk är tvingande inte bara för FIFA:s medlemmar, utan 

även för medlemmarnas medlemmar. Detta gör att regelverken får ett stort genomslag. Att fri 

rörlighet för kapital inte har erkänts en horisontell direkt effekt i befintlig rättspraxis från 

EUD bör inte utgöra ett hinder mot att göra en analogisk tillämpning på fri rörlighet för 

kapital från de andra friheterna, varpå fri rörlighet för kapital bedöms kunna tillämpas på 

privata rättssubjekt. Dock förespråkas att fri rörlighet för kapital endast erkänts en begränsad 

direkt effekt, i linje med fri rörlighet för varor. En begränsad direkt effekt som innebär att ett 

privat rättssubjekt som kollektivt kan kontrollera marknaden och då främst marknadstillträdet 

kan omfattas av artikel 63 FEUF. Att erkänna fri rörlighet för kapital en full horisontell 

verkan såsom gjordes av EUD i målet Angonese skulle förmodligen ske på 

unionsmedborgarnas bekostnad i fråga om självständighet och grundläggande rättigheter, 

vilket inte är eftersträvansvärt.  

 

Det faktum att FIFA:s TPO-förbud utgör ett icke-diskriminerande hinder som begränsar, eller 

snarare stänger, marknadstillträdet till den finansiella marknaden för TP inom EU spelar en 

central roll i den EU-rättsliga bedömningen av TPO-förbudet. FIFA:s motiv bakom beslutet 

att införa den nya regleringen är att det ska värna om spelets och spelarnas integritet, för att 

undgå risken för påverkan och influens utifrån. Denna argumentationslinje anses inte uppfylla 

någon av de rättfärdigande grunder som återfinns i artikel 65 FEUF, inte heller idrottens särart 

bör utgöra grund för ett rättfärdigande av det aktuella TPO-förbudet. Om så vore fallet, att 

FIFA vinner framgång och motiverar åtgärden baserat på någon av rättfärdigandegrunderna 

                                                
295 FIFA4, 2014. 
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torde förbudet inte vara förenligt med proportionalitetsprincipen, eftersom det rör sig om ett 

totalförbud där dispenser och undantag inte ges. Om ändamålet med förbudet är att värna om 

sportens integritet bör det även finnas mindre ingripande åtgärder för FIFA att ta till, med 

resultat att TPO-förbudet inte kan rättfärdigas. 

 

Förbudet mot att TP genom avtal kan influera anställnings- eller spelarövergångsvillkor har 

varit förbjudet sedan tidigare genom RSTP artikel 18ibs. Den nya artikeln, 18ter, medför 

därmed ett förbud av rent ekonomisk karaktär, med effekten att tillträdet till en finansiell 

marknad stängs för samtliga TP, men inte för klubbarna själva. De har ännu tillgång till 

fotbollsspelarnas ekonomiska rättigheter och spelarövergångar får ske mellan klubbarna som 

tidigare, även om summorna i omlopp möjligen inte är fullt lika stora. Att på detta sätt stänga 

en finansiell marknad för investerare som vill investera på den kan tyckas irrationellt ur en 

ekonomisk synvinkel, då marknadens funktion bygger på att den part som tillhandahåller en 

finansiell marknad faktiskt vill att investerare ska investerar på den. Det FIFA har gjort är det 

motsatta. Det hade varit intressant att föra denna diskussion vidare och undersöka om det 

finns möjlighet att dra några mer generella slutsatser och om motsvarande situation 

förekommer i andra sammanhang. Dock ryms inte detta inom ramen för denna uppsats, men 

förmodligen finns flertalet situationer där den fria rörligheten för kapital utmanas. Situationer 

där den aktör som reglerar marknadstillträdet till en finansiell marknad och som har ett 

intresse, av icke-ekonomisk karaktär, att stänga tillgången till marknaden för vissa investerare 

och som också faktiskt stänger marknadstillträdet för dessa parter.  

 

TPO-förbudet aktualiserar även den konkurrensrättsliga regleringen, genom artikel 101 och 

102 FEUF. Att FIFA anses bedriva ekonomisk verksamhet blir avgörande för bedömningen 

snarare än att det är en idrottsorganisation. Dock måste idrottens särart beaktas, liksom det 

faktum att FIFA till stor del är självreglerande. Rättsutvecklingen har bidragit till att den 

konkurrensrättsliga regleringen även kan appliceras på en idrottsorganisation, men det innebär 

däremot inte per automatik att regleringen kan appliceras på densamma. Dock bör det, i fråga 

om FIFA:s TPO-förbud anses tydligt att den konkurrensrättsliga regleringen inte bara kan 

tillämpas utan även bör tillämpas i det aktuella fallet. Återigen får det faktum att det rör sig 

om ett totalförbud tas med i bedömningen, eftersom det direkt får anses hindra konkurrensen 

på den relevanta marknaden samt utgöra missbruk av dominerande ställning när TP 

investerare inte längre bereds möjlighet att investera i fotbollsspelares ekonomiska rättigheter.  
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TPO-förbudet väcker även en diskussion om hur regleringen om fri rörlighet och den 

konkurrensrättsliga regleringen förhåller sig till varandra. Utesluter eller kompletterar de olika 

regelverken varandra? På denna fråga finns inget klart svar. Utgångspunkten för denna 

uppsats är att de två regelverken utgör två sidor av samma mynt. Där de båda regelverken har 

som syfte att upprätta den inre marknaden, men att de gör det utifrån olika angreppsätt. Där fri 

rörlighet för kapital undanröjer de hinder som uppstår, i största utsträckning orsakade av MS, 

för den fria rörligheten vilket bidrar till upprättandet av den inre marknaden. 

Konkurrensrätten å sin sida värnar om en sund konkurrens, en effektiv ekonomi och 

marknadsstrukturen, vilket även det bidrar till att upprätta den inre marknaden. Huruvida 

rättsutvecklingen kommer att föra dessa två rättsområden ännu närmare varandra får 

framtiden utvisa, men de två regleringarna tycks närma sig varandra allt mer. Kanske kan 

detta vara ett resultat av en ökad privatisering eller att målet om att upprätta en inre marknad 

närmar sig. Vilket av dem som är mest trolig får vara osagt.  

 

Denna uppsats har tillämpat reglerna för fri rörlighet för kapital och konkurrensrätten på 

FIFA:s TPO-förbud och funnit att förbudet kan omfattas av båda regelverken. Slutsatsen blir 

därmed att FIFA:s TPO-förbud står i strid med EU-rätten avseende såväl fri rörlighet för 

kapital som konkurrensrätten. Men slutändan kvarstår det faktum att det är upp till EUD att 

slutligt avgöra vad som gäller och på så vis föra rättsutvecklingen framåt. Dock finns det flera 

principiellt viktiga frågor som aktualiseras i och med FIFA:s TPO-förbud inom respektive 

rättsområde. Förtydliganden genom EUD:s rättspraxis efterfrågas, kan fri rörlighet för kapital 

erkännas horisontell direkt effekt i en begränsad utsträckning, och hur förhåller sig idrottens 

självreglerande funktion och särart till den konkurrensrättsliga regleringen? En anmälan mot 

FIFA:s TPO-förbud har redan skickats in till kommissionen, och det kommer bli intressant att 

följa utvecklingen framöver. Matchen är således igång och bollen är satt i rullning. Frågan är 

bara – vem ska den passas till?     

 

 



56 
 

Källförteckning 
Protokoll FEU och FEUF 
Lissabonfördraget Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.  
 
EU förordningar och direktiv  
Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av 
konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget. 
 
Rådets direktiv av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget 
(88/361/EEG), publicerad i Europeiska gemenskapens officiella tidning svensk specialutgåva 
avsnitt 10 vol. 001 s. 44 – 58. 
 
Mål från EUD 
Mål 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot 
Nederländksa skatteförvaltningen, svensk specialutgåva I 00161, ECLI:EU:C:1963:1. 
 
Förenade målen 56 och 58/64, Établissements Consten S.A.R.L. och Grundig-Verkaufs-
GmbH mot Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission, svensk specialutgåva I 
00277, ECLI:EU:C:1966:41. 
 
Mål 56/65, Société Technique Minière (L.T.M.) mot Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.), 
svensk specialutgåva I 00251, ECLI:EU:C:1966:38. 
 
Mål 6/72, Europeballage Coproration och Continental Can Company Inc. Mot Europeiska 
gemenskapens kommission, svensk specialutgåva II 00089, ECLI:EU:C:1973:22. 
 
Mål 36/74, B.N.O Walrave, L.J.N. Koch mot Association union cyclicste internationale, 
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federación Española Ciclisimo, svensk 
specialutgåva II 00409, ECLI:EU:C:1974:140.  
 
Mål 43/75, Gabrielle Defrenne mot Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, 
svensk specialutgåva III 00059, ECLI:EU:C:1976:56. 
 
Mål 27/76, United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot Europeiska 
gemenskapens kommission, svensk specialutgåva IV 00009, ECLI:EU:C:1978:22.  
 
Mål 85/76, Hoffman-La Roche & Co AG mot Europeiska gemenskapens kommission, svensk 
specialutgåva IV 00315, ECLI:EU:C:1979:36. 
 
Förenade målen 209–215 och 218/78, Heintz van Landewyck SARL m.fl. mot Europeiska 
gemenskapens kommission, svensk specialutgåva V 00345, ECLI:EU:C:1980:248. 
 
Mål 203/80, Brottmål mot Guerrino Casati, svensk specialutgåva IV 00211, 
ECLI:EU:C:1981:261. 
 
Förenade målen 96–102, 104, 105, 108 och 110/82, NV IAZ International Belgium m.fl.  mot 
Europeiska gemenskapens kommission, ECLI:EU:C:1983:310. 



57 
 

 
Förenade målen 286/82 och 26/83, Graziana Luisi och Giuseppe Carbone mot Ministero del 
Tesoro, svensk specialutgåva VII 00473, ECLI:EU:C:1984:35. 
 
Förenade målen 31 och 35/86, Levantina Agricola Industrial SA (LAISA) och CPC España 
SA mot Europeiska gemenskapernas råd, ECLI-nummer: ECLI:EU:C:1988:211.   
 
Mål 30/87, Corinne Bodson mot SA Pompes funèbres de regions libérés, 
ECLI:EU:C:1988:225. 
 
Mål C–188/89, A Foster m.fl. mot British Gas plc., svensk specialutgåva X 00479, 
ECLI:EU:C:1990:313. 
 
Mål C–41/90, Klaus Höfner och Fritz Elser mot Macrotron GmbH, svensk specialutgåva XI 
00135,  ECLI:EU:C:1991:161.  
 
Mål C–279/93, Finanzamt Köln-Alstadt mot Roland Schumacker, ECLI:EU:C:1995:31. 
 
Förenade målen C–358/93 och C–416/93, Brottmål mot Aldo Bordessa, Vicente Marí 
Mellando och Concepción Barbero Maestre, ECLI:EU:C:1995:54. 
 
Mål C–415/93, Union royale belge des societies de footbaal association ASBL mot Jean-Marc 
Bosman, Royal club liégois SA mot Jean-Marc Bosman m.fl. och Union des associations 
européennes de football (UEFA) mot Jean-Marc Bosman, ECLI:EU:C:1995:463. 
 
Förenade målen C–68/94 och C–30/95, Franska republiken och Société commerciale des 
potasses et de I’azote (SCPA) och Enterprise minière et chimique (EMC) mot Europeiska 
kommissionen, ECLI:EU:C:1998:148. 
 
Mål C–157/94, Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna, 
ECLI:EU:C:1997:499.  
 
Förenade målen C–163/94, C–165/94 och C–250/94, Brottmål mot Lucas Emilio Sanz de 
Lera, Raimundo Díaz Jiménez och Figen Kapangolu, ECLI:EU:C:1995:451. 
 
Mål C–57/95, Franska republiken mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:C:1997:164. 
 
Mål C–73/95, Viho Europe BV mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:C:1996:405. 
 
Mål C–265/95, Europeiska kommissionen mot Franska republiken, ECLI:EU:C:1997:595. 
 
Förenade målen C–51/96 och C–191/97, Christelle Deliège mot Ligue francophone de judo et 
discilines asspciées ASBL, Liugue belge de judo ASBL, Union européenne de judo och 
François Pacquée, ECLI:EU:C:2000:199. 
 
Mål C–222/97, Manfred Trummer och Peter Mayer, ECLI:EU:C:1999:143. 
 
Mål C–302/97, Klais Konle mot Republik Österreich, ECLI:EU:C:1999:271. 
 
Mål C–35/98, Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen, ECLI:EU:C:2000:294. 



58 
 

 
Mål C–200/98, X AB och Y AB mot Riksskatteverket, ECLI:EU:C:1999:566. 
 
Mål C–281/98, Roman Angonese mot Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, 
ECLI:EU:C:2000:296.  
 
Mål C–367/98, Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken, 
ECLI:EU:C:2002:326. 
 
Mål C–423/98, Alfreso Albore, ECLI:EU:C:2000:401. 
 
Mål C–478/98, Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien, ECLI-nummer: 
ECLI:EU:C:2000:497. 
 
Mål C–54/99, Association Eglise de Scientologie de Paris och Scientology International 
Reserves Trust mot The Prime Minister, ECLI:EU:C:2000:124.  
 
Mål C–309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh och Prince Waterhouse Belastingadviseurs 
BV mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, ECLI:EU:C:2002:98. 
 
Mål C–483/99, Europeiska kommissionen mot Franska republiken, ECLI:EU:C:2002:327. 
 
Mål C–463/00, Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien, ECLI:EU:C:2003:272. 
 
Mål C–319/02, Petri Manninen, ECLI:EU:C:2004:484. 
 
Mål C–140/03, Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland, ECLI:EU:C:2005:242. 
 
Förenade målen C–282/04 och C–283/04, Europeiska kommissionen mot Konungariket 
Nederländerna, ECLI:EU:C:2006:608. 
 
Mål C–519/04 P, David Meca-Medina och Igor Majcen mot Europeiska kommissionen, 
ECLI:EU:C:2006:492. 
 
Mål C–101/05, Skatteverket mot A, ECLI:EU:C:2007:804. 
 
Mål C–112/05, Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland, 
ECLI:EU:C:2007:623. 
 
Mål C–341/05, Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska 
Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan och Svenska Elektrikerförbundet, 
ECLI:EU:C:2007:809.  
 
Mål C–438/05, International Transport Workers’ Federation och Finish Seamen’s Union mot 
Viking Line ABP och OÜ Viking Line Eesti, ECLI:EU:C:2007:772.  
 
Mål C–443/06, Erika Waltraud Ilse Hollmann mot Fazenda Pública, ECLI:EU:C:2007:600.    
 
Förenade målen C–501/06 P, C–513/06 P, C–515/06 P och C–519/06 P, GlaxoSmithKline 
Services Unlimited m.fl. mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:C:2009:610. 



59 
 

 
Mål C–531/06, Europeiska kommissionen mot Italienska republiken, ECLI:EU:C:2009:315. 
 
Mål C–49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) mot Elliniko Dimosio, 
ECLI:EU:C:2008:376. 
 
Mål C–377/07, Finanzamt Speyer-Germersheim mot STEKO Industriemontage GmbH, 
ECLI:EU:C:2009:29. 
 
Mål C–8/08, T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV and Vodafone Libertel NV mot 
Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, ECLI:EU:C:2009:343.  
 
Mål C–52/09, Konkurrensverket mot TeliaSonera Sverige AB, ECLI:EU:C:2011:83. 
 
Mål C–101/08, Audiolux SA e.a mot Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) m.fl. och 
Bertelsmann AG m.fl., ECLI-nummer: ECLI:EU:C:2009:626. 
  
Mål C–209/10, Post Danmark A/S mot Konkurrencerådet, ECLI:EU:C:2012:172.  
 
Mål C–171/11, Fra.bo SpA mot Deutche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV 
(DVGW) – Technisch – Wisserschaftlicher Verein, ECLI:EU:C:2012:453.  
 
Mål från Tribunalen 
Mål T–41/96, Bayer AG mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:T:2000:242. 
 
Förenade målen T–125/97 och T–127/97, The Coca-cola Company and Coca-Cola Enteprises 
Inc. mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:T:2000:84. 
 
Mål T–228/97, Irish Sugar plc. mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:T:1999:246. 
 
Mål T–62/98, Volskwagen AG mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:T:2000:180. 
 
Förenade målen T–185/00, T–216/00, T–299/00 och T–300/00, Métropole Télévision SA, 
Antena 3 de Televisión, SA, Gestevisión Telecinco och SIC – Sociedade Independente de 
Comunicação SA mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:T:2002:242.  
 
Mål T–325/01, DaimlerChrysler AG mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:T:2005:322. 
 
Mål T–193/02, Laurent Piau mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:T:2005:22. 
 
Mål T–201/04, Microsift Copr. mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:T:2007:289. 
 
Generaladvokatens förlag till dom 
Förslag till avgörande av generaladvokat Lenz föredraget den 20 september 1995, mål C–
415/93, Union royale belge des societies de footbaal association ASBL mot Jean-Marc 
Bosman, Royal club liégois SA mot Jean-Marc Bosman m.fl. och Union des associations 
européennes de football (UEFA) mot Jean-Marc Bosman, ECLI:EU:C:1995:293. 
 



60 
 

Förslag till avgörande av generaladvokat Léger föredraget den 10 juli 2001, mål C–309/99, J. 
C. J. Wouters, J. W. Savelbergh och Prince Waterhouse Belastingadviseurs BV mot 
Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, ECLI:EU:C:2001:390. 
 
Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 17 maj 2001, mål C–475/99, 
Firma Ambulanz Glöckner mot Landkreis Südwestpfalz, ECLI-nummer: 
ECLI:EU:C:2001:284.  
 
Förslag till avgörande av general advokat Trstenjak fördraget den 28 mars 2012, mål C–
171/11, Fra.bo SpA mot Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) – 
Technisch-Wissenschaftlicher Verein, ECLI:EU:C:2012:176. 

Övrig EU-rättslig dokumentation 

Europeiska kommissionen, Completing the Internal Market – White Paper from the 
Commission to the European Council, COM(85)310 final, Bryssel 14 juni 1985. 
 
Europeiska kommissionen, Commission decision of 27 October 1992 relating to a proceesing 
under Article 85 of the EEC Treaty, (92/521/EEC), publicerad i Europeiska gemenskapens 
officiellt tidning den 12 november 1992. 
 
Europeiska kommissionen, Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant 
marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning, (97/C 372/03), publicerad i Europeiska 
gemenskapens officiella tidning 9 december 1997.  
 
Europeiska kommissionen, Kommissionens beslut av den 20 juni 1999 beträffande ett 
förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget och artikel 54 EES-avtalet (2000/12/EG), 
publicerad i Europeiska gemenskapens officiella tidning 8 januari 2000.  
 
Europeiska kommissionen, Outcome of discussion between the Commission and FIFA/UEFA 
on FIFA Regulations on international football transfers, (IP/01/314), Pressmeddelande från 
kommissionen, Bryssel, 5 mars 2001.  

Europeiska kommissionen, Kommissionen avslutar sina undersökningar av FIFA:s regler om 
internationella köp av fotbollsspelare, (IP/02/824), Pressmeddelande från kommissionen, 
Bryssel 5 juni 2002. 

Europeiska kommissionen1, Tillkännagivande från kommissionen – Riktlinjer om begreppet 
påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i fördraget, (2004/C 101/07), publicerad i 
Europeiska unionens officiella tidning 27 april 2004. 
 
Europeiska kommissionen2, Tillkännagivande från Kommissionen – Riktlinjer för 
tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget (2004/C 101/08), publicerad i Europeiska unionens 
officiella tidning 27 april 2004.  
 
Europeiska kommissionen, Vitbok om idrott, KOM(2007) 391 slutlig, Bryssel den 11 juli 
2007.  
 
Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen – vägledning om kommissionens 
prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av 



61 
 

dominerande ställning genom utestängande åtgärder, (2009/C 45/02), publicerad i Europeiska 
unionens officiella tidning 24 februari 2009.  
 
Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén – Utveckling av 
idrottens europeiska dimension, KOM(2011) 12 slutlig, Bryssel den 18 januari 2011. 
 
Europeiska kommissionen, KEA European Affairs (KEA) och The Centre for the Law and 
Economics of Sports (CDES), The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, 
januari 2013.  
 
Europeiska kommissionen, Sport in the EU factsheet, publicerad av Europeiska 
kommissionen den 26 augusti 2015 [http://ec.europa.eu/sport/library/documents/eu-sport-
factsheet_en.pdf ] 2 april 2016.  
 
Europeiska kommissionen1, Sport Statistics, publicerad av Europeiska kommissionen den 5 
januari 2016, [http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm ] 
2 april 2016.   
 
Europeiska kommissionen2, Officiella språk, publicerad av Europeiska kommissionen den 31 
mars 2016, [http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-
eu_sv.htm ] 2 april 2016. 
 
Europeiska unionens råd, Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet den 21 maj 2014, om en EU-arbetsplan för idrott tiden 2014–
2017, (2014/C 183/03), publicerad i Europeiska unionens officiella tidning 14 juni 2014.  
 
Litteratur 
Baldwin, Richard och Wyplosz Charles, The Economics of European Integration, Andra 
upplagan, The McGraw-Hill Companies Inc., 2006.  
 
Baquero Cruz, Julio, Free Movement and Private Autonomi, European Law Review, volym 
24, nummer 6, 1999, s. 603-620.   
 
Barnard, Catherine, Restricting Restrictions: Lessons for the EU from the US?, Cambridge 
Law Journal, volym 68, nummer 3, 2009, s. 575–606. 
 
Barnard, Catherine, The Substantive law of the EU – The Four Freedoms, Fjärde upplagan, 
Oxford University Press, 2013.  
 
Bastidas Venegas, Vladimir, Fra.bo – ett steg närmare horisontell direkt effekt av artikel 34?, 
Ny Juridik, nummer 4, 2012, s. 7–25. 
 
Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts 
Juridik, 2014.  
 
Bishop, Simon och Walker, Mike, The Economic of EC Competition Law: Concepts, 
Application ans Measurement, Tredje upplaga, Sweet & Maxwell, 2010.  
 



62 
 

Borland, Jeff, The production of professional team sports, i Anderff, Wladimir och Szymanski 
(red.), Handbook on the Economics of Sport av, Ewdard Elgar Publishing Inc., 2006, s. 22–
26. 
 
Byström, Hans, Finance, Tredje upplagan, Studentlitteratur, 2014.  
 
International Centre for Sports Studies (CIES), Third-Party ownership of Players’ Economic 
Rights, publicerad av the International Centre for Sports Studies, University of Neuchâtel, 
Mars 2013. 
 
Derlén, Mattias, och Lindholm, Johan1, Three Ideas: The Scope of EU Law Protecting 
Against Discrimination, i Mattias Derlén och Johan Lindholm (Red.), Festskrift till Pär 
Hallström, Iustus Förlag, 2012, s. 77–100. 
  
Derlén, Mattias och Lindholm, Johan2, Fra.bo, en viktig bit i pusslet om de grundläggande 
friheternas horisontella verkan, Europarättslig tidskrift, nummer 2, 2012, s. 707–721. 
 
Eisenberg, Chrisiane m.fl., 100 Years of Football – the FIFA Centennial Book, Weidenfeld & 
Nicolson, 2004. 
 
Flynn, Leo, Coming of Age: the Free Movement of Capital Case Law 1993-2002, in Common 
Market Law Review, volym 39, nummer 4, 2002, s. 773–805.  
 
Hettne, Jörgen och Otken Eriksson Ida (red.), Eu-rättslig metod teori och genomslag i svensk 
rättstillämpning, Andra upplagan, Norstedts Juridik, 2011.  
 
Jones, Alison och Sufrin, Brenda, EU Competition Law – Text, Cases and Materials, Femte 
upplagan, Oxford University Press, 2014.  
 
Krenn, Christoph, A Missing Piece in the Horizontal Effect ”Jigsaw”: Horizontal Direct Effet 
and the Free Movement of Goods, Common Market Law Review, nummer 49, 2012, s. 177–
216. 
 
Karns, Margaret och Mingst, Karen, International Organizations – the Politics and Processes 
of Global Governance, Lynne Rienner Publishers, 2004.  
 
Koopmans, Thijmen, The Teory of Intepretation and the Court of Jusitce, i David O’Keeffe 
(red.) Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley Juridiska Review in European 
Union Law, Kluwer Law International, 2000, s. 45–58. . 
 
Lindholm, Johan, Idrottsjuridik, Norstedts Juridik, 2014.  
 
Lindholm1, Johan, Kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet ut ett 
konkurrensrättsligt perspektiv, Uppdragsrapport 2015:5, Konkurrensverket, 2015.  
 
Lindholm2, Johan, Can I Please Have a Slice of Ronaldo? The Legality of FIFA’s Ban on 
Third-Party Ownership Under European Union Law, The International Sports Law Journal, 
Volym 15, nummer 3, 2015, s. 137–148.   
 



63 
 

Malmsten, Kirster, Konfliktlösning inom idrottsrörelsen, in Svensk Juristtidning, 1995, s. 497-
509. 
 
Mischo, Jean, Contribution of the Court of Justice to the Protection of the ”Federal Balance” 
in the European Community, i David O’Keeffe (red.) Liber Amicorum in Honour of Lord 
Slynn of Hadley Juridiska Review in European Union Law, Kluwer Law International, 2000. 
 
Molle, Willhem, The Economics of European Integration – Theory, Practice, Policy, Femte 
upplagan, Ashgate Publishing Limited, 2006. 
 
Oliver, Peter och Roth Wulf-Henning, The Internal Market and the Four Freedoms, Common 
Market Law Review, nummer 41, 2004, s. 407–441. 
 
Pijetlovic, Katarina, EU Sports Law and Breakaway Leagues in Football, Springer, 2015. 
 
Reichel, Jane, EU-rättslig metod, i Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 
metodlära, Studentlitteratur, 2014.  
 
Robin-Olivier, Sophie, Bargaining in the Shadow of Free Movement of Capital, European 
Review of Contract Law, volym 8, nummer 2, 2012.  
 
Sugden, Johan och Alan Tomlinson, FIFA and the Contest of World Football: Who Rules the 
Peoples’ Game?, Cambridge Polity Press, 1998.  
 
Trimidas, Takis, Proportionality in Community Law: Searching for the Appropriate Standard 
och Scrutiny, i Ellus, Evelyn (red.) The Principle of Proportinality in the Laws of Europe, 
Hart Publishing, 1999, s. 65–84.   
 
Trimidas, Takis, The General Principle of EU Law, Andra upplagan, Oxford university press, 
2006.  
 
Weger, Frans de, The Jurisprudence of the FIFA Dispute Resolution Chamber, T.M.C. Asser 
Press, 2008.  
 
Werden, Gregroy, The ”No Economic Sense” Test for Exclusionary Conduct, Journal of 
Corporation Law, volym 31, nummer 2, s. 293–305. 
 
Övriga källor och idrottsreglering 
FIFA, Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players, publicerad av 
Fédération Internationale de Football Association, 2006.  
 
FIFA, All About FIFA – Develop the Game, Touch the World, Build a Better Future, 
publicerad av Fédération Internationale de Football Association, 2011.  
 
FIFA1, Regulations on the Status and Transfer of Player (2014), publicerad av Fédération 
Internationale de Football Association, 2014. 
 



64 
 

FIFA2, Cirkulär nr. 1464 ”Regulations on the Status and Transfer of Players – Third- Party 
Ownership of Players Economic Rights (”TPO”)”, publicerad av Fédération Internationale de 
Football Association, 2014.   
 
FIFA3, Working Group on Third-party Ownership Holds First Meeting, publicerad av 
Fédération Internationale de Football Association, 2 september 2014,  [  
http://www.fifa.com/governance/news/y=2014/m=9/news=working-group-on-third-party-
ownership-holds-first-meeting-2435566.html ] 9 december 2015.  
 
FIFA4, Executive Committee Says Stop to Third-Party Ownership of Players´ Economic 
Rights, publicerad av Fédération Internationale de Football Association den 26 september 
2014, tillgänglig från:[ http://www.fifa.com/about-fifa/news/y=2014/m=9/news=executive-
committee-says-stop-to-third-party-ownership-of-players-econ-2444471.html ] 25 november 
2015.  
 
FIFA1, FIFA Statutes April 2015 Edition, publicerad av Fédération Internationale de Football 
Association, 2015.  

FIFA2, Regulations on the Status and Transfer of Player (October 2015), publicerad av 
Fédération Internationale de Football Association, 2015.  
 
FIFA3, Third-Party Ownership of Players´ Economic Rights – Background Information, April 
2015, publicerad av Fédération Internationale de Football Association, 2015.   
 
FIFA4, FIFA Welcomes Brussels Court’s Decision to Reject Suspension of TPO ban, 
publicerad av Fédération Internationale de Football Association, 27 juli 2015 [ 
www.fifa.com/governance/news/y=2015/m=7/news=fifa-welcomes-brussels-court-s-decision-
to-reject-suspension-of-tpo-ba-2668122.html ]10 januari 2016. 
 
The Guardian, Spain and Portugal Challenge FIFA’s Ban on Third-Party Ownership, 
publiserad av The Guardian den 10 februari 2015, 
[http://www.theguardian.com/football/2015/feb/10/portugal-spain-fifa-ban-third-party-
ownership ] 2 april 2016. 


