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Under de senaste decennierna har idrottens värld genomgått stora förändringar. Den ”ekonomiska 
boomen” har inneburit en inflationsartad höjning av biljettpriser, spelarlöner och priser för TV-
rättigheter. På den hårt konkurrensutsatta TV-marknaden är idrottsevenemang det särklassigt 
mest effektiva vapnet i kampen om tittarna. Med den ökade efterfrågan på TV- rättigheter till 
idrottsevenemang har priserna skjutit i höjden. Denna utveckling har aktualiserat frågor om vissa 
försäljningsförfarandens förenlighet med EG-rättens konkurrensregler. Framförallt har 
Kommissionen varit kritisk mot idrottsförbunds kollektiva försäljning av rättigheterna till 
populära evenemang, såsom matcherna i de nationella fotbollsligorna. Man menar att detta 
förfarande begränsar konkurrensen mellan de deltagande klubbarna och förvränger konkurrensen 
på marknaden i efterföljande led, d.v.s. TV-marknaden, på ett oacceptabelt sätt. De 
konkurrensskadliga betänkligheterna är särskilt uppenbara då en köpare erbjuds ensamrätt att 
sända från ett evenemang. I ett sådant fall kan den kollektiva försäljningen skapa en produkt som 
endast ett fåtal stora mediaföretag har råd att köpa. Dessutom gör exklusiviteten att köparens 
konkurrenter helt stängs ute från värdefullt programinnehåll. 
 
Denna uppsats argumenterar för att kollektiv försäljning är av avgörande betydelse för idrottens 
möjligheter att värna om solidariteten mellan starka och svaga klubbar, liksom mellan idrottens 
olika nivåer. Förfarandet möjliggör en omfördelning av försäljningsintäkterna som är nödvändig 
för att vidhålla en någorlunda jämn balans mellan klubbarna i en liga. Utan en sådan balans skulle 
idrotten förlora en av sina viktigaste ingredienser, nämligen osäkerheten kring resultatet. I många 
fall kan idrottens speciella karaktär därför rättfärdiga ett undantag från EG:s konkurrensregler. 



 
När det gäller exklusivitetsavtal finns det mindre anledning att ge undantag. De 
konkurrensskadande riskerna i form av strypta marknader och förstärkning av 
monopolställningar är anmärkningsvärda. Å andra sidan bör man uppmärksamma att det är just 
ensamrätten som genererar större delen av idrottsassociationernas inkomster. Det vore inte rimligt 
att helt förbjuda dessa att utnyttja denna inkomstkälla. Därför bör exklusivitetsavtal kunna 
godkännas under ett antal förutsättningar; framförallt att de bör vara mycket begränsade i 
omfattning och varaktighet.  
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In the last few decades, the world of sport has seen some remarkable changes. The ”economic 
boom” can be noticed in the peerless inflation rate in ticket prices, players' salaries and TV deals. 
On the fiercely competitive TV market, sporting events such as top level football have proven to be 
an outstanding means of attracting subscribers. Given the inexhaustible demand for broadcasting 
rights to sport thus created, prices have soared. This development has given rise to some legal 
problems regarding selling arrangements that may stand in conflict with EC Competition Law. In 
particular, the Commission has voiced concerns about the central marketing of sports events 
carried out by the national or international sports associations. This practice is said to restrict 
competition between participating clubs and to distort competition on the downstream TV market 
in an unlawful way. The anti-competitive effects of central marketing are particularly serious when 
one buyer is granted exclusivity to the event. The system of joint selling may create a product, 
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granted territorial exclusivity, all the competitors are being shut out from valuable - maybe even 
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This paper argues that central marketing of sports TV rights plays an essential role in the sports 
associations' efforts to promote solidarity between stronger and weaker clubs, and between the 
different levels in sport. A system of redistribution of the revenues is absolutely vital to 
maintaining a competitive balance between the clubs in a league; a balance without which the 
game would lose the indispensable ingredient that is the uncertainty of the result. Therefore, EC 



competition rules should not be applied blindly to practices in sport. Careful consideration should 
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granted an exception, considering the specific characteristics of sport. However, certain restrictions 
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IDROTT OCH EG-RÄTT: 
KONKURRENSRÄTTSLIGA ASPEKTER PÅ HANDEL MED TV-RÄTTIGHETER 
TILL IDROTTSEVENEMANG 
 
 
1 Inledning 
 
"With competition law, you're basically drawing a line in the water at a certain point in time. 
If you're on one side of the line, you're okay and if you're on the other you're breaking the 
law. The problem is that the water is moving all the time, so it's very hard to second guess 
which side of the line you'll fall on." 1 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Idrottens värld har under en relativt kort tid genomgått mycket stora förändringar. På bara 
några få decennier har idrottens roll i samhället gått från att betraktas som huvudsakligen 
rekreationell och kulturell till att allt mer utgöra ett ovärderligt instrument i en sportindustri 
som omsätter miljarder, och som ständigt genererar nya - mycket lukrativa - "bimarknader" 
till det verkliga utövandet av idrotten. I takt med denna utveckling har den traditionella bilden 
av en idrottsklubb som en ideell förening utan vinstintresse blivit omodern, då klubbarna, i 
alla fall på elitnivå, har insett den enorma potential som ligger i folkets sportintresse, och 
följaktligen mer och mer förvandlats till vinstmaximerande företag med ett antal ekonomiska 
kring-aktiviteter. Det kanske tydligaste tecknet på denna "idrottens kommersialisering" är den 
stora ökningen i priset för TV-rättigheterna till idrottsevenemang. Idrotten står för ca 3 % av 
hela världens BNP2, och därav svarar försäljningen av TV-rättigheter för ca 37 %.3 
 
En stor del av förklaringen till den stora ökningen i priser för TV-rättigheterna ligger i 
utvecklingen av TV-marknaden. Ny teknologi, först genom kabel- och satellitförmedling, och 
under senare år genom digital-TV och pay-per-view, har lett till en total förvandling av det 
"audiovisuella landskapet", med framväxten av mängder av nya TV-bolag och -kanaler. 
Konkurrensen på denna nya, expanderande marknad är knivskarp, och det viktigaste 
konkurrensmedlet är möjligheten att kunna erbjuda ett attraktivt programutbud. I detta 
sammanhang är stora idrottsevenemang ett ovärderligt vapen och det enskilt viktigaste 
säljargumentet i jakten på tittare och annonsörer.4 

                                                           
1 Icke namngiven advokat, citerad i Gibson, O, What are the legal issues?, The Guardian, 25/2 2003 
2 Gardiner, S, Sports Law (2001), s 41 
3 Pons, J-F, Sport and European Competition Policy, anförande den 14/10 1999, s 3 
4 Schaub, A, Sports and Competition: Broadcasting Rights of Sports Events, anförande den 26/2 2002, s 4 
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En minst lika dynamisk utveckling som den inom toppidrotten har under det senaste 
halvseklet ägt rum i Europas judiciella och politiska struktur; med framväxten av EG och 
sedermera EU har medlemsländerna fått gemensamma regler på ett flertal områden; mest 
karakteristiskt kanske genom reglerna för uppnåendet av den inre marknaden. En av de 
viktigaste delarna av EG:s regelsystem till skydd för denna inre marknad är reglerna om 
förbud mot vissa konkurrensbegränsande aktiviteter hos företag i på den gemensamma 
marknaden; bl.a. finns förbud mot konkurrensbegränsande avtal mellan företag (art 81 EG-
fördraget) och förbud mot missbruk av dominerande ställning (art 82 EG-fördraget). 
 
När det gäller konkurrensreglernas tillämpning på ekonomiska aktiviteter inom 
idrottsrörelsen, så har antalet ärenden ökat avsevärt under senare delen av 90-talet. Framför 
allt har Kommissionen granskat diverse idrottsförbunds och ligors bestämmelser och 
förfaranden, som kan tänkas ha en konkurrensbegränsande effekt på den gemensamma 
marknaden och därmed strida mot antingen art 81 eller art 82 EGF. Åtskilliga duster har 
utkämpats med t.ex. fotbollens världsorganisation FIFA och europeiska centralorganisation 
UEFA angående t.ex. transferregler och nationalitetsklausuler. På senare tid har även 
klubbarnas och förbundens förfaranden vid försäljningen av TV-rättigheter granskats.  
 
I ett antal ärenden har frågor uppkommit angående lagligheten i TV-bolags kollektiva 
upphandling av sändningsrättigheter, nationella ligors och internationella förbunds kollektiva 
försäljning av rättigheter till deras evenemang, samt den därmed sammankopplade frågan om 
eventuellt konkurrensbegränsande effekter av den exklusivitet till evenemangen som köparen 
kan komma att uppnå. Ett pågående ärende hos Kommissionen rör den engelska högsta 
fotbollsligan, Premier League, och klubbarnas kollektiva försäljning av TV-rättigheterna till 
matcherna i ligan. Med tanke på att det senaste avtalet från år 2000 inbringade 1,64 miljarder 
GBP (ca 24 miljarder kronor!) för en treårsperiod5, är det lätt att förstå att alla inblandade 
kommer att hålla andan i väntan på Kommissionens beslut. 
 
Intäkter från försäljning av TV-rättigheter är en guldgruva för hela idrottsrörelsen och är 
livsviktiga för elitklubbarna, men också på lägre nivåer, tack vare olika typer av 
fördelningssystem. Dessutom, med den enorma ekonomiska betydelse som livesändningar av 
sport har även på mediemarknaden, och med tanke på den popularitet sport som underhållning 
åtnjuter, inser man lätt att konkurrensbegränsande förfaranden vid försäljningen av 
rättigheterna kan få följder även för ett antal olika intressentgrupper utanför sportens värld. 
 
Sportens särskilda natur med sina starka inneboende inslag av kulturella och 
samhällsfostrande funktioner gör att den i vissa avseenden svårligen kan likställas med övrig 

                                                           
5 Guerrera, F / Owen, D, Brussels act over TV football rights in UK, Financial Times, 21/12 2002 
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ekonomisk verksamhet. Företrädare för idrotten i Europa har argumenterat för att EG:s 
konkurrensregler inte är anpassade för sportens värld, eftersom det som gynnar en effektiv 
konkurrens på den inre marknaden inte nödvändigtvis också gynnar sporten, dess utövare och 
övriga intressenter - många gånger tvärtom. Idrottsassociationerna argumenterar för att deras 
autonomi att tillämpa bestämmelser, t.ex. när det gäller handel med sändningsrättigheter, är 
nödvändig för att slå vakt om de intressen som är unika för idrotten och särskiljer den från 
annan verksamhet inom unionen. Visserligen tycks det numera råda ett allmänt utbrett 
erkännande av det faktum att det inte existerar någon form av "idrottslig immunitet" från EG:s 
konkurrensregler, särskilt inte när det gäller utpräglade ekonomiska aktiviteter. Det osäkra 
rättsläget vad gäller handeln med TV-rättigheter måste dock ofrånkomligen skapa frustration 
och oro för idrottens beslutsfattare. Detta är beklagligt då denna verksamhet omsätter 
ofantliga belopp, och därmed ligger till grund för hur en stor del av den övriga ekonomiska 
verksamheten i idrottsklubbarna måste planeras. 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Hur bör EG:s konkurrensregler tillämpas på handel med TV-rättigheter till idrottsevenemang? 
 
 
1.3 Syfte 
 
I denna uppsats avser jag att identifiera de konkurrensrättsliga frågeställningar som handel 
med TV-rättigheter till idrottsevenemang kan ge upphov till. Som redan framgått kan en 
framställning av det aktuella rättsläget knappast bli mer än en ögonblicksbild, med tanke på 
att detta är ett rättsområde under utveckling. Jag kommer därför att i stor utsträckning 
diskutera hur frågan om TV-rättigheter till idrottsevenemang bör behandlas av EG:s 
institutioner i framtiden. I detta avseende kommer jag att försöka ange några grundläggande 
principer att ta hänsyn till vid tillämpningen av konkurrensreglerna på det aktuella området, i 
syfte att hitta en mer varaktig lösning som tillgodoser och avväger de olika aktörernas 
intressen. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Resonemangen i uppsatsen är avsedda att kunna appliceras på handel med TV-rättigheter till 
de flesta typer av idrottsevenemang. Tyngdpunkten kommer emellertid att ligga på periodiska 
evenemang av typen ligor, snarare än på enstaka arrangemang. Detta beror dels på att det 
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främst är handeln med rättigheterna till denna typ av evenemang som har tilldragit sig 
konkurrensmyndigheternas uppmärksamhet, dels på att effekterna på konkurrensen är 
potentiellt större för denna typ av evenemang än för enskilda arrangemang. De slutsatser som 
dras torde dock vara giltiga för båda typerna av evenemang. 
 
Många exempel är hämtade från fotbollen; detta dels därför att många av de frågor som har 
väckts angående fotboll har ett stort allmänintresse och stor ekonomisk betydelse, dels därför 
att fotbollen spelar en viktig roll både på internationell europeisk nivå och nationellt, i vart 
och ett av medlemsländerna.6 De specifika frågeställningar som eventuellt kan uppstå med 
avseende på andra sporter, främst individuella, kommer av platsskäl att lämnas utanför denna 
uppsats, och torde heller inte vara av materiell betydelse för att kunna besvara den givna 
frågeställningen. 
 
I förhållandet mellan sport och media, och i dess förhållande till konkurrensrätten, finns ett 
antal problemområden, som är nära besläktade med frågeställningarna kring handeln med TV-
rättigheter. Ett exempel är UEFA:s s.k. "Broadcasting regulations", som i viss mån begränsar 
möjligheterna att TV-sända fotbollsmatcher över gränserna inom unionen, och som har fått 
Kommissionen att agera.7 Ett annat är den vertikala integrationen mellan sportmarknaden och 
mediamarknaden, där medieföretag skaffar kontroll över idrottsklubbar, och på så sätt kan 
uppnå konkurrensfördelar på sport-TV-marknaden. Denna typ av "mergers" är i så fall möjlig 
att angripa med stöd av reglerna om kontroll av företagskoncentrationer.8 Ett annat problem 
som angränsar till handeln med TV-rättigheter är EG:s regler om statsstöd, som kan 
aktualiseras då en medlemsstat ger bidrag t.ex. till en idrottsklubb eller vissa TV-kanaler (s.k. 
public service-kanaler). Sådant stöd kan naturligtvis komma att påverka styrkeförhållandena 
på de marknader som kommer att undersökas i denna uppsats, och kan alltså behöva 
kontrolleras av konkurrensmyndigheterna. 
 
Då denna uppsats är inriktad mot just handeln med TV-rättigheter till idrottsevenemang, 
kommer sådana angränsande frågeställningar som de nu presenterade att lämnas utanför 
arbetet. 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Telefonintervju med Krister Malmsten, chefsjurist på Svenska Fotbollförbundet, den 4/4 2003 
7 Commission Press release: Commission clears UEFA's new Broadcasting Regulations, 20/04/2001 (IP/01/583) 
8 För en uttömmande beskrivning, se Hammargård, M, Sports and Competition Law: Anti-Competitive 
Implications of Vertical Integration between the Media and Sports Industry, Linköpings universitet (2001). 
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1.5 Metod 
 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är alltså att finna acceptabla lösningar på de 
konkurrensrättsliga frågeställningar som handeln med TV-rättigheter med idrottsevenemang 
ger upphov till. Således har framställningen i hög grad en normativ karaktär. Framställningen 
innehåller emellertid även en beskrivning av några av de ärenden som hittills har 
aktualiserats, och i den mån det kan anses existera en EG-rättspraxis på området, så 
presenteras dess viktigaste beståndsdelar. De ärenden som har behandlats eller är under 
granskning av institutionerna, erbjuder också ett rikt källmaterial i form av argument för och 
emot olika tänkbara lösningar, och förtjänar därför uppmärksamhet även i en de lege ferenda-
behandling som denna. Av samma anledning kommer även amerikansk antitrustlagstiftning 
att beröras. 
 
Mycket material kommer att hämtas från juridiska artiklar och från diverse EU-publikationer. 
Uppgifter från telefonintervjuer med representanter från sportens värld kommer att användas. 
 
Min utgångspunkt är att behandla ämnet objektivt i förhållande till de olika inblandade 
intressena. Vid en intresseavvägning har alltså ingen bevekelsegrund à priori större tyngd, 
vilket jag anser vara en förutsättning för att uppnå ett vetenskapligt användbart resultat. I 
samma syfte, d.v.s. att uppnå ett användbart resultat, anser jag också att det är viktigt att föra 
resonemanget inom ramen för den juridiska verklighet idrotten existerar i. Därför bör syftena 
med EG:s konkurrensrätt tjäna som vägledning när det gäller att hitta juridiskt realistiska 
lösningar på frågan om hur reglerna bör tillämpas på handeln med TV-rättigheter till 
idrottsevenemang. 
 
 
1.6 Disposition 
 
Uppsatsens första del är den introduktion till ämnet som just har givits. 
 
I den andra delen presenteras marknaden för TV-rättigheter till idrottsevenemang. Den 
inledande frågan om vad för slags karaktär en sådan rättighet har, besvaras och det diskuteras 
vem som kan anses vara den naturliga ägaren till rättigheten. Vidare presenteras de olika 
aktörerna på marknaden, och en kort beskrivning ges av hur handeln med sporträttigheter 
bedrivs. Därefter följer en diskussion om hur den relevanta marknaden skall definieras. 
 
Del 3, Tillämpningen av EG-rätten på idrottsliga angelägenheter, är en redogörelse för 
institutionernas behandling av idrotten. Syftet med detta avsnitt är att klargöra i vilken mån 
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hänsyn kan tas till idrottens specifika karaktär och behov vid tillämpning av EG-rätten.  
 
I del 4 ämnar jag förklara hur handeln med TV-rättigheter förhåller sig till konkurrensrätten. 
De förfaranden inom handeln med TV-rättigheter som kan tänkas strida mot dessa regler 
presenteras, liksom några av de ärenden där problemen har behandlats. Avsnittet innehåller en 
utförlig rättslig analys av de tre typiska problemområdena; kollektiv försäljning av, 
exklusivitet till, och kollektiv upphandling av TV-rättigheter till idrottsevenemang. 
 
Del 5 innehåller mina slutsatser, där jag inledningsvis identifierar de olika grupper av 
intressenter man har att ta hänsyn till, samt anger vilka som är de legitima skyddsintressena 
för EG:s konkurrensrätt. Därefter diskuterar jag de fördelar och nackdelar som de ifrågasatta 
förfarandena medför, och jag diskuterar under vilka förutsättningar man bäst kan uppnå ett för 
alla intressenter godtagbart resultat. I slutsatsen presenterar jag min föreslagna lösning av det 
ovan formulerade problemet. 
 
 
1.7 Definition av begreppet "idrott" 
 
En första fråga som kanske förtjänar någon uppmärksamhet är vad som faktiskt menas med 
ordet "idrott". Det är svårt att hitta en definition som kan göra anspråk på att vara exakt. 
Begreppet idrott förekommer inte i svensk lagstiftning.9 Riksidrottsförbundet har gett en 
allmän definition i sina stadgar: 
 
"Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra."10 
 
Hargreaves anger tre karakteristika som är utmärkande för idrott (engelska: "sport"): För det 
första finns där ett element av "lek", kännetecknat av att aktiviteten inte tjänar något verkligt 
syfte, men ändå kan erbjuda förströelse och spänning; för det andra tenderar idrott att var 
formaliserad, såtillvida att utövandet omgärdas av regler och sker under någorlunda 
institutionaliserade former; samt för det tredje, idrott innehåller någon form av 
tävlingsmoment mellan deltagarna.11 Ett annat vanligt kriterium som ställs upp är att idrott 
skall innehålla något inslag av fysisk aktivitet eller i varje fall användandet av någon form av 
fysisk skicklighet, vilket skulle utesluta t.ex. schack, men däremot inte dart och biljard. 
 
Det bör väl nämnas, att sportens värld är så heterogen och mångfacetterad att det skulle vara 
                                                           
9 Ds 1997:27, EG-rätten och svensk idrott, s 29 
10 Ds 2001:54, Idrotten i Sverige och EU, s 58 
11 Hargreaves, J, Sport, Power and Culture: A Social and Historical Analysis of Popular Sports in Britain (1986), 
s 10f. Tävlingsmomentet kan väl i vissa sammanhang också bestå i att utövaren "tävlar med sig själv", t.ex. en 
golfspelare som jämför sig med sitt handicap. 
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omöjligt att hitta något slags "legaldefinition", som täckte exakt det man ville omfatta, och 
som samtidigt uteslöt allting annat. För denna uppsats syfte krävs det heller inte att veta exakt 
var idrott slutar och angränsande aktiviteter börjar. Däremot ska jag ange något om hur jag 
kommer att använda begreppet: "Idrott" kommer inte enbart att användas för att beteckna 
någon specifik idrottslig aktivitet, utan även för att beteckna företeelsen som helhet. Med 
"idrott" kan således avses såväl aktiviteten som dess utövare och dess organisation. I de allra 
flesta sammanhang råder ingen risk för begreppsförvirring, varför jag kommer att använda 
begreppet relativt fritt. I de sammanhang där så behövs, kommer jag naturligtvis att 
specificera mig. Jag kommer att använda ordet "sport" synonymt med "idrott". 
 
 
2 Marknaden för TV-rättigheter till idrottsevenemang 
 
För att förstå problematiken kring handeln med TV-rättigheter till idrottsevenemang, är det 
viktigt att ha en klar bild av hur marknaden ser ut; dess struktur och aktörer. En första fråga, 
som förtjänar viss uppmärksamhet, är: Vad är TV-rättigheter till idrottsevenemang? 
 
 
2.1 Vilken karaktär har TV-rättigheter till sportevenemang? Vem äger rättigheterna? 
 
TV-rättigheter i allmänhet kan enkelt beskrivas som rätten att göra någonting tillgängligt för 
allmänheten genom utsändandet av TV-signaler via marksändning, kabel eller satellit.12 
Rättigheten kan omfatta rätten att återsända redan inspelat material, såsom en film eller en 
komediserie, eller en rätt att bevaka ett visst evenemang "live". I det senare fallet omfattar 
rättigheten ofta en rätt för det köpande bolaget att själv producera materialet som ligger till 
grund för utsändningen, d.v.s. filma evenemanget. 
 
Man måste alltså skilja på TV-rättigheten som sådan från föremålet för rättigheten – filmen, 
teaterföreställningen, fotbollsmatchen, etc. Rätten att sända materialet ger förstås ingen rätt 
till anspråk på föremålet härför. I många fall är detta material skyddat av en upphovsrätt; så är 
fallet så fort det rör sig om ett konstnärligt eller beskrivande verk.13 Filmer, 
teaterföreställningar, musikkonserter etc. är alla föremål för upphovsrätter, i många fall flera 
olika, t.ex. då en teaterföreställning, som utgör ett verk, är baserad på ett manus, som i sin tur 

                                                           
12  Använder man istället begreppet "sändningsrättigheter", eller "broadcasting rights", så omfattas även andra 
sätt att kommunicera audiovisuellt material, såsom Internet och UMTS - s.k. New Media. I denna uppsats 
används begreppet "TV-rättigheter", helt enkelt eftersom det är problematiken kopplad till dessa som kommer att 
behandlas. Relationen till New Media-rättigheter kommer dock att ägnas viss uppmärksamhet. 
13 Upphovsrättens exakta utformning är en nationell fråga, och dess reglering  ser något olika ut i EU:s olika 
medlemsstaters lagstiftningar. Skillnaderna torde dock inte vara så stora att de omöjliggör en generell 
beskrivning av de viktigaste elementen. 
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är ett självständigt verk. 
 
Upphovsmannen /-männen är den ursprungliga innehavaren av de kommersiella rättigheter 
som är kopplade till verket, men det står denne fritt att överlåta dessa rättigheter; däribland 
rätten att mångfaldiga och offentliggöra verket. Producenten till en film eller en TV-serie, 
även om denne inte anses som upphovsman och ofta är en juridisk person, förbehåller sig 
vanligen dessa kommersiella rättigheter till slutprodukten. Detta åstadkoms dels kontraktuellt, 
med de inblandade i produktionen (skådespelare etc.), dels genom vissa lagliga rättigheter i 
ländernas upphovsrättslagstiftningar, i form av s.k. närstående rättigheter (från franskans 
"droits voisins").14 
 
Huruvida ett idrottsevenemang kan vara föremål för upphovsrätt, är en inte oväsentlig fråga 
för att avgöra vem som är den naturliga ägaren till evenemanget - om nu evenemanget som 
sådant överhuvudtaget kan ägas. Man skulle ju t.ex. kunna tänka sig att den individuella 
idrottsmannens prestation kunde anses innehålla ett så stort mått av estetik eller i vart fall 
konstnärlig ambition att den skulle kunna uppnå konstnärlig verkshöjd. Om så vore fallet, 
skulle han såsom upphovsman inneha även de kommersiella rättigheterna till "verket", och 
själv ha rätt att disponera över desamma genom överlåtelse etc. Man skulle också kunna tänka 
sig att hela matchen, tävlingen, etc. kunde betraktas som ett verk, där deltagarnas prestationer 
inte är självständiga verk, eller i vart fall inte kan skiljas åt. I så fall skulle varje deltagande 
idrottsman i evenemanget ha en del i upphovsrätten, eller åtminstone åtnjuta den "närstående 
rättigheten" att lämna sitt samtycke för inspelning och spridning av verket.15 I alla dessa fall 
torde det krävas någon form av avtal mellan idrottsmannen och arrangören av evenemanget, 
där idrottsmannen lämnar sitt samtycke till bild- och ljudupptagning samt till överlåtelse av 
sändningsrättigheterna till prestationen / evenemanget. 
 
Är det då möjligt att betrakta idrottsprestationer eller -evenemang som upphovsrättsligt 
skyddade verk? Gardiner uppfattar situationen i engelsk rätt så här: 
 
"(I)t may be possible to claim copyright protection in a coreographed sequence in a sport such 
as dance gymnastics or ice dancing. However, despite the amount of work coaches and 
players put into set piece moves16 in sport, however 'dramatic' the effect may be, the lack of 
any certainty in the outcome of that move may preclude any copyright protection. Also, sports 
                                                           
14 I den svenska Upphovsrättslagen, URL (SFS 1960:729), finns regler om de närstående rättigheterna i kap 5. 
Inom engelsk rätt, (UK Copyright Design and Patent Act 1988) används begreppet "copyright" som en grov 
motsvarighet till upphovsrätt. Det som man skulle kunna likna vid närstående rättigheter kallas "performers' 
rights". "Copyright" är däremot inte nödvändigtvis kopplad till upphovsmannen utan i vissa fall t.ex. till ett 
produktionsbolag. Ett sådant kan alltså i engelsk rätt erhålla direkt upphovsrättsligt skydd, och inte bara en 
närstående rättighet. 
15 URL 45 § 
16 Fasta situationer, t.ex. hörnor och frisparkar i fotboll. 
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performances by sports persons on the field of play - however elegant or dramatic - do not 
qualify for protection as 'performers' rights'(...)"17 
 
Enligt min mening torde dessa synpunkter ha bäring även med avseende på svensk 
upphovsrätt. För att en framställning ska anses uppnå verkshöjd enligt svensk upphovsrätt, 
måste den vara skapad "med en konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig 
verkan".18 Däremot behöver den i och för sig inte ha som sitt primära syfte att vara 
konstnärlig.19 Även om syftet med en vacker fotbollsdribbling är att ta sig förbi 
motståndarbacken, skulle man alltså kunna argumentera för att den genom sin estetik uppvisar 
ett tillräckligt stort konstnärligt element för att kunna utgöra ett verk. Emellertid måste enligt 
svensk rätt, liksom i t.ex. fransk rätt, framställningen ge uttryck för skaparens intellekt och 
individualitet ; hans "ande"20, på ett sådant sätt att det skulle vara osannolikt att två skapare 
skulle kunna skapa två likadana verk oberoende av varandra.21 Även om en prestation på en 
fotbollsplan skulle kunna klassificeras som konst, vilket jag personligen uppfattar som 
långsökt, så skulle den troligen inte kunna anses som så originell att den skulle uppnå 
verkshöjd.22 Som ovan nämndes kan man också tänka sig att evenemanget som helhet - t.ex. 
en fotbollsmatch - skulle kunna ses som ett verk. Denna tanke har vunnit visst stöd i USA, där 
domstolspraxis inte har uteslutit "copyright" till idrottsevenemang i sin helhet, och där 
idrottsmännen i så fall skulle åtnjuta denna rätt.23 Det är tveksamt om ett sådant resonemang 
går att överföra på kontinentaleuropeiska upphovsrättsliga förhållanden. Om så vore fallet, 
skulle sannolikt spelarna ändå få anses ha givit sin tillåtelse, i vart fall underförstått, till att 
klubben exploaterar de kommersiella delarna av upphovsrätten. Med hänvisning till kravet på 
verkshöjd ställer jag mig dock mycket tveksam till att exempelvis en fotbollsmatch skulle 
kunna uppnå skydd enligt svensk upphovsrätt. 
 
I mer estetiskt inriktade sporter som vissa former av gymnastik, isdans eller "synchronized 

                                                           
17 Gardiner, s 450 
18 SOU 1956:25 s 65 
19 Så är fallet t.ex. med brukskonst, vars främsta syfte är att skapa en säljande produkt, men som likväl kan 
erhålla upphovsrättsligt skydd. Se Bernitz, U, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (2001) s 43-45. 
20 Från franskans "l'esprit de l'auteur". 
21 Bernitz, s 37 
22 Martin presenterar argument för samma uppfattning; utifrån mer pragmatiska överväganden: "Lawyer Robert 
Kunstadt has proposed that athletes could patent their sporting innovations, such as the 'Fosbury flop' invented 
by high jumper Dick Fosbury. This might make a lot of money for a few stars. It would also cause enormous 
disputes. Athletes already have a tremendous incentive to innovate if it helps their performance. Patenting of 
basketball moves or choreography steps would serve mainly to limit the uptake of innovations and would mainly 
penalise those with fewer resources to pay royalties." Martin, B, Information Liberation, London: Freedom 
Press, 1998. 
23 Se rättsfallet Baltimore Orioles, Inc. v. Major League Baseball Players Association (1986). Här uteslöt 
domstolen inte att spelarna i ett baseball-lag kunde inneha copyright till en match genom sina prestationer på 
planen. Domstolen menade dock att rättigheten i vilket fall tillföll spelarnas klubb, då dessa genom sina 
anställningskontrakt måste anses ha implicit överlåtit copyrighten till de prestationer de utför inom ramen för sitt 
arbete. 
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swimming", för att nämna några, kan det vara rimligare att tala om konstnärliga verk, inte 
minst då det estetiska momentet planeras och tränas in intill perfektion, och på vis i högre 
grad är ett uttryck för utförarens eller koreografens intellekt och individualitet. För att kunna 
organisera tävlingar överhuvudtaget, torde man dock behöva förutsätta att idrottsmännen i och 
med sitt deltagande i en tävling tillerkänner arrangören en rätt att släppa in publik och TV-
bolag. Med hänvisning till avgränsningarna gjorda i avsnitt 1.5 lämnar jag dock detta 
resonemang, då denna framställning främst tar sikte på idrottsevenemang av annat slag. 
 
Vi har konstaterat, att idrottsprestationer endast i undantagsfall kan betraktas som skyddade 
av upphovsrätt. Vad har då rätten till ett idrottsevenemang för karaktär? Gardiner menar att en 
sådan rätt, d.v.s. en äganderätt till händelsen i sig, inte existerar i engelsk rätt: 
 
"Usually, ownership cannot subsist in a live event in itself. It must be recorded for copyright 
to subsist".24 
 
Det är svårt att se, hur en äganderätt skulle kunna existera i svensk rätt till en händelse eller 
ett "spektakel" i sig, om det inte föreligger någon upphovsrätt. I den mån upphovsrätt inte kan 
erhållas, vill jag alltså påstå att det inte finns någon "naturlig ägare" till ett idrottsevenemang. 
 
Om det inte finns någon äganderätt till själva idrottsevenemanget såsom en händelse, så bör 
det ändå påpekas att evenemanget ändå ger upphov till ett antal rättigheter av kommersiell 
typ. Sådana är t.ex. rätten till evenemangets namn eller till varumärken kopplade till 
evenemanget (t.ex. "Allsvenskan", "Champions League" och de olympiska ringarna), rätten 
att ta betalt för inträde, liksom rätten att producera och sända TV-signaler från evenemanget. 
Då vi konstaterat att det inte finns någon naturlig ägare till evenemanget (vilken i så fall 
rimligtvis även skulle ha disponerat över TV-rättigheterna), så kan man ju fråga sig vem som 
är den naturlige ägaren till TV-rättigheterna? Frågan är av yttersta vikt för denna uppsats: Om 
t.ex. ett nationellt fotbollförbund skall anses äga TV-rättigheterna till den inhemska ligan, så 
innebär det att det kan disponera över dessa i princip fritt utan att kunna träffas av EG-
fördragets art 81, som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag.25 
 
Äganderätten såsom juridiskt område är inte en fråga för EG-rätten, utan är förbehållen 
medlemsstaternas nationella rättsordningar. Så är följaktligen fallet även här: Frågan om vem 
som ursprungligen äger TV-rättigheterna till idrottsevenemang måste besvaras av nationell 
rätt.26 När det gäller TV-rättigheterna till fotbollsmatcher, har en nederländsk domstol nått 

                                                           
24 Gardiner, s 424. Gardiner hänvisar också till de engelska rättsfallen Victoria Park Racing and Recreation 
Grounds Co Ltd v Taylor and Others (1937), och BBC v Talksport Ltd (2001). 
25 Carlsson, A, Lindqvist, B, Artiklar i idrottsjuridik, 1999, s 42; Ds 1997:27 s 155. 
26 Carlsson, s 20 
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slutsatsen att det är hemmaklubben som innehar äganderätten. Det nederländska 
fotbollförbundet KNVB sålde rättigheterna för den inhemska högsta ligan och fördelade 
inkomsterna mellan klubbarna. Toppklubben Feyenoord ansåg sig dock kunna tjäna mer 
pengar på att sälja rättigheterna till sina hemmamatcher individuellt, och ville därför 
förbehålla sig den rätten. Domstolen gav klubben rätt, då man menade att "the party providing 
the location is entitled to exploit the event".27  
 
Samma slutsats har dragits av den tyska högsta domstolen, Bundesgerichtshof (BGH), i ett 
mål som gällde rättigheterna till tyska fotbollsklubbars matcher i de europeiska cuperna. 
Domstolen påpekade att, i tysk rätt, TV-rättigheter till evenemang i allmänhet ägs av 
evenemangets arrangör. Med tanke på att hemmaklubben i en fotbollsmatch bekostar 
arrangemanget, är organisationellt och finansiellt ansvarig och därför är "den naturliga 
deltagaren på marknaden", menade man att klubben skulle anses vara arrangör och 
följaktligen äga TV-rättigheterna till evenemanget.28 Domstolen uttalade sig dock inte 
angående rättigheterna till matcherna i den inhemska ligan. 
 
Den brittiska marknadsdomstolen, Restrictive Practice Court, nådde den motsatta slutsatsen i 
ett ärende rörande engelska Premier Leagues kollektiva försäljning av rättigheterna till 
matcherna i ligan. Domstolen ansåg att den sålda produkten var ligamästerskapet som en 
helhet, och påpekade att den produkten inte kunde produceras av något enskilt lag, liksom att 
värdet på mästerskapet som helhet var högre än det sammanlagda värdet av de enskilda 
matcherna. Man menade att det avgörande inte var att hemmaklubben stod för arenan, 
eftersom "the concurrence of two teams is required".29 
 
Det är alltså fullt möjligt att komma till olika slutsatser i fråga om äganderätten. Då en 
avgörande beståndsdel i TV-rättigheten till idrottsevenemang är rätten att faktiskt få tillträde 
till arenan för att kunna göra de bild- och ljudinspelningar som ligger till grund för 
utsändningen, anser jag att en mycket viktig faktor för att bestämma ägarfrågan är vem som 
har kontroll över tillträdet till platsen där evenemanget äger rum.30 Detta torde väl i fråga om 
ligamatcher i fotboll, hockey etc. vara hemmaklubben; antingen i form av ägare av arenan 
eller tack vare dispositionsrätt enligt ett hyresavtal. Om klubben på detta sätt anses äga 

                                                           
27 KNVB v Feyenoord (District Court of Rotterdam), (2000) International Sports Law Journal 9, 9/9 1999; 
kommenterat i Gardiner, s 426. 
28 DFB v Bundeskartellamt, BGH 11/12 1997, kommenterat i Lentze, G, Collective marketing of football 
television rights (1998) 5(1) Sport Law Administration and Practice 9, återgiven i Gardiner, s 428. 
29 Re FA Premier League Ltd, Restrictive Practices Court, 28/7 1999; kommenterat i Green, N, Collective selling 
of sports television rights, (2000) International Sports Law Journal 4-6. 
30 Se Wachtmeister, A-M (enhetschef, DG Competition) Broadcasting of sports events and competition law, 
Competition Policy Newsletter 1998 - nummer 2 (Juni), Sec III p 4; Gardiner s 424; Ds 1997:27 s 155. I denna 
departements-PM hävdas t.o.m. att det kan göra skillnad om arenan är öppen eller sluten, d.v.s. har tak eller 
inte... 
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rättigheterna, kan dessa överlåtas till ligan eller förbundet genom avtal eller i förbundets 
stadgar; något som i praktiken också ofta sker. En sådan överlåtelseklausul måste emellertid 
vara tillräckligt tydligt utformad31 och kan under alla omständigheter bli föremål för 
granskning under art 81 EGF. Har förbundet använt sin dominerande ställning såsom 
organisatör av ligan för att tvinga klubbarna att överlåta rättigheterna, kan art 82 EGF 
aktualiseras. 
 
Andra faktorer än kontrollen över tillträdet kan också spela in, t.ex. vem som tar den 
kommersiella risken för evenemanget och vem som står för arrangemanget. I ligamästerskap 
och andra tävlingar där arrangören har arbetat upp ett starkt varumärke och en säljande 
produkt, som t.ex. UEFA Champions League, torde det inte vara orimligt att denne betraktas 
som delägare i rättigheterna.32 För att bestämma ägarskapet måste man också ta hänsyn till de 
mycket skilda förutsättningar, inte minst i organisationell struktur, som föreligger i olika 
sporter. Medan det kan tyckas naturligt att tillerkänna de deltagande lagen i ett ligamästerskap 
i fotboll äganderätt till matcherna, vore det orimligt att hävda att alla individuella deltagare i 
ett mästerskap i friidrott äger rättigheterna till sina prestationer.33 
 
 
2.2 Handeln med TV-rättigheter till idrottsevenemang 
 
I detta avsnitt skall jag beskriva hur marknaden för TV-rättigheter till idrottsevenemang ser 
ut; vilka aktörerna på marknaden är, och hur handeln mellan dem bedrivs. För att helt kunna 
tillgodogöra sig denna beskrivning av marknadens struktur, är det viktigt att först och främst 
ha klart för sig vilka idrottens företrädare är, och vem de företräder. 
 
2.2.1 Idrottens organisation 
 
Idrottens strukturella organisation är inte enhetlig runtom i de olika länderna i unionen. Ett 
exempel på detta är att vissa länder, som Italien, gör en åtskillnad mellan amatöridrotts och 
professionell idrotts rättsliga status; något som däremot inte görs i Sverige.34 
 
I ett större perspektiv finns dock stora likheter mellan idrottens organisationer i de olika 

                                                           
31 Nederländernas högsta domstol fann 1997 en klausul i KNVB:s stadgar alltför vag för att kunna ligga till 
grund för en överlåtelse; se Carlsson, s 41. 
32 Detta resonemang har accepterats av Kommissionen, se Notice published pursuant to Article 19(3) of Council 
Regulation 17 concerning case COMP/C.2/37.398 - Joint selling of the media rights of the UEFA Champions 
League on an exclusive basis (2002/C 196/03), Official Journal C196, 17/8 -02 p 3 
33 Wachtmeister, Sec IV p 3 
34 Se Ds 2001:54 s 88-89, angående Näringsdepartementets "EU-idrottsarbetsgrupps" kommentarer till 
parlamentsledamoten P-P Menneas skriftliga fråga till EU-kommissionen, den 18/1 2000. 
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medlemsländerna, som gör att man med viss rätt kan tala om en "europeisk idrottsmodell".35 
Gemensamt för hela unionen är att en överväldigande majoritet av de olika idrotterna 
sportsligt sett är organiserade som pyramider, med ett seriesystem per sport och land, där 
idrottsföreningarnas lag kan röra sig mellan seriesystemets nivåer p.g.a. upp- och 
nedflyttningsregler som är baserade på lagets resultat under föregående år.36 I toppen på 
seriesystemets pyramid finns en "Elitserie"; en "Premier League"; en "Serie A" eller en 
"Förstadivision", där de ingående klubbarna oftast också har en förening mellan sig för att 
tillvarata sina gemensamma intressen.37 
 
Den rent organisationella strukturen av idrotten är också traditionellt sett utpräglat hierarkisk, 
med ett stort antal "gräsrotsföreningar" som bas, där utövandet till stor del har en social och 
rekreationell prägel. I dessa otaliga föreningar idkas så gott som uteslutande amatöridrott, och 
det är också här den breda barn- och ungdomsverksamheten bedrivs. Föreningarna är 
medlemmar i sina respektive regionala förbund, vilka i sin tur tillsammans bildar ett nationellt 
s.k. specialidrottsförbund per sport; såsom Svenska Fotbollförbundet är den högsta 
"instansen" inom svensk fotboll. I vart och ett av länderna finns också ett övergripande 
nationellt idrottsförbund; i Sverige Riksidrottsförbundet.38 Medlemsländernas respektive 
specialidrottsförbund är också medlemmar i internationella förbund, som t.ex. FIFA 
(Fédération internationale de football associations) som är det världsomfattande 
fotbollförbundet; UEFA (Union des associations européennes de football), dess europeiska 
motsvarighet, och FIA (Fédération internationale d'automobile) för motorsport. 
 
2.2.2 Hur bedrivs handeln med TV-rättigheter till idrottsevenemang? 
 
Vem är säljaren? 
 
Som vi sett ovan, är det inte alltid lätt att avgöra vem som är den ursprunglige ägaren av TV-
rättigheterna. Det går heller inte att generellt ange vem som agerar som säljare av dessa 
rättigheter till nästa led i distributionskedjan, eftersom detta varierar från ett evenemang till ett 
annat och från land till land. När det gäller fotboll, så kan man ju t.ex. tänka sig att 
hemmaklubben i en match själv säljer rättigheterna, om nationell rätt erkänner klubben som 

                                                           
35 Termen är hämtad från Kommissionens arbetsdokument "Den europeiska idrottsmodellen" av november 1998. 
36 I detta avseende skiljer sig den europeiska idrottens struktur avsevärt från den amerikanska, där de högsta 
ligorna oftast är "slutna" - t.ex. NFL (amerikansk fotboll), NBA (basket), NHL (hockey), World series (baseball) 
och MLS (fotboll). Lagen, som är franchise-tagare till respektive liga, kan då inte åka ur högsta serien även om 
de kommer sist. Se även Gardiner, s 179f. Även i Europa har systemet med slutna ligor införts på sina håll. Ett 
exempel på detta är svenska Basketligan. 
37 I Sverige t.ex. Elitserieföreningen i hockey och Föreningen svensk Elitfotboll; i England FA Premier League i 
fotboll, etc. 
38 Riksidrottsförbundet hade 1997 66 specialidrottsförbund som medlemmar, Ds 1997:27 s 44. 
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ägare.39 Även om klubbarna skall anses som ägare, är det dock mycket vanligt förekommande 
att det nationella förbundet eller ligan förbehåller sig rätten att sälja rättigheterna kollektivt, 
eftersom de arrangerar och organiserar mästerskapet som helhet. Detta kan åstadkommas 
genom en bestämmelse i förbundets stadgar eller en avtalsklausul som utgör ett villkor för 
deltagande i mästerskapet. En sådan bestämmelse eller klausul kan föreskriva att äganderätten 
överförs från klubben till förbundet eller ligan, eller att klubben godkänner att förbundet eller 
ligan bedriver kollektiv försäljning på uppdrag av klubbarna; agerande såsom ombud.40 
Inkomsterna från försäljningen fördelas sedan mellan klubbarna, antingen helt lika, eller 
enligt förutbestämda fördelningsnycklar. 
 
I internationella mästerskap förbehåller sig vanligen det arrangerande internationella 
förbundet rätten att sälja TV-rättigheterna.41 Man kan vidare tänka sig att klubbarna ges en 
"sekundär" rätt att bedriva försäljning av de hemmamatcher som inte marknadsförs av det 
arrangerande förbundet. 
 
I andra sporter, där deltagarna är individuella idrottsmän, och ibland av ett mycket större 
antal, är det svårare att se någon annan genomförbar lösning än att det arrangerande förbundet 
- nationellt eller internationellt - säljer rättigheterna. Så är fallet med världs- och 
europamästerskap i de allra flesta sporter, liksom i enskilda evenemang på nationell eller 
internationell nivå. 
 
Vad säljs? 
 
Det som säljs är alltså rätten att producera och / eller sända ut TV-signaler från ett eller flera 
idrottsevenemang. Denna "produkt" kan differentieras, t.ex. genom att säljaren delar upp 
rätten i live-rättigheter, d.v.s. rätten att bevaka evenemanget i direktsändning och rätt att visa 
"highlights" i efterhand. Säljaren kan också sälja rättigheten till ett antal olika köpare. 
Vanligen är dock en köpare beredd att betala ett mångfaldigt högre pris för en ensamrätt till 
evenemanget, varför de allra flesta evenemang bara säljs till en köpare i en medlemsstat. För 
internationella mästerskap och andra evenemang som kan säljas i flera olika länder, säljs ofta 
rättigheterna till en köpare per land, varvid var och en av dessa garanteras exklusivitet inom 
sitt "territorium". Liverättigheter betingar ett ofantligt mycket större pris än rätten till 
eftersändning, eftersom sport i allra högsta grad är en "färskvara": TV-tittarens intresse beror 
till stor del på underhållningsvärdet i idrottens ovisshet, och detta intresse svalnar följaktligen 
                                                           
39 Detta var vanligt förekommande för ett femtontal år sedan, då rättigheterna till matcherna i högsta ligan såldes 
individuellt av klubbarna t.ex. i Sverige, Italien och Tyskland; se Lentze, a a, återgiven i Gardiner s 429. Så sker 
fortfarande i stor utsträckning i Italien, se Hammargård, s 26) 
40 Så är fallet i Sverige, där SvFF säljer rättigheterna som ombud för klubbarna; Telefonintervju med Malmsten, 
4/4 2003. 
41 Som ett exempel kan nämnas UEFA:s kollektiva försäljning av rättigheterna till Champions League. 
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mycket snabbt om evenemanget inte direktsänds.42 
 
Vem är köparen? 
 
Köparen av rättigheterna är typiskt sett TV-bolag, eller större medieföretag som bedriver TV-
verksamhet. Syftet är naturligtvis att exploatera rättigheten genom att sända evenemanget på 
bolagets TV-kanal, och därigenom locka till sig fler tittare. 
 
Som tidigare nämndes så är TV-marknaden en marknad i förändring. Framväxten av ny 
teknologi - förmedling av TV-signaler via satellit och digitala TV-signaler - och skilda sätt att 
finansiera verksamheten - reklam, betal-TV och pay-per-view - har lett till en bred 
differentiering mellan olika typer av TV-medier. De traditionella, marksända TV-kanalerna 
finansieras fortfarande i viss utsträckning av statligt stöd och licensavgifter (som t.ex. SVT 1 
och 2), men många också till den övervägande delen eller helt uteslutande av reklamintäkter 
(som t.ex. TV4). Även många av de kabel- och satellitburna kanalerna lever på att sälja 
reklamutrymme. För dessa kanaler är det såklart viktigt att kunna uppvisa höga tittarsiffror för 
att kunna attrahera annonsörer. För de kanaler som finansierar sin verksamhet genom att 
kunden betalar en månadsavgift, d.v.s. betal-TV, eller genom att ta betalt för enskilda 
sändningar - pay-per-view, är det om möjligt ännu viktigare att kunna locka till sig en stor 
tittarskara. I konkurrensen om tittarna är det som redan påpekats ett ytterst effektivt medel att 
kunna erbjuda högklassiga idrottsevenemang såsom OS, fotbolls-VM o.s.v.. Därför är 
konkurrensen om TV-rättigheterna hård mellan alla typer av TV-bolag och -kanaler, och då 
främst för exklusiva rättigheter, eftersom konkurrensfördelen annars går förlorad. 
 
Det är inte alltid så att TV-rättigheterna säljs direkt till TV-bolagen. Det finns ett antal företag 
och företagssammanslutningar som bedriver "grossistverksamhet" med TV-rättigheter till 
idrottsevenemang. Dessa s.k. "sports rights agencies" är i regel mycket penningstarka och kan 
bjuda stora summor pengar för att köpa upp rättigheterna till populära evenemang. Därefter 
säljs rättigheterna vidare till TV-bolag i de olika länderna, vanligen med en garanti om 
territoriell exklusivitet.43 
 
Kollektiv upphandling bedrivs också av European Broadcasting Union, EBU, som är en 
sammanslutning av europeiska TV-bolag, varav de flesta är s.k. "public service"-företag. 
Dessa bolag har individuellt sett förhållandevis små resurser och kan inte på egen hand 
                                                           
42 Schaub, s 4 
43 I Sverige har SvFF har sålt rättigheterna för 2001-2006 till Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan och 
Svenska Cupen till det tyska bolaget ISPR. ISPR har underlicensierat liverättigheterna till Allsvenskan till 
Canal+, eftersändningsrättigheter till SVT och rätten att sända ett visst antal matcher på pay-per-view till det 
tidigare Telia-ägda digital-TV-bolaget ComHem. Telefonintervju med Tommy Theorin, ordförande för 
föreningen Svensk Elitfotboll, den 4/4 2003. 
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konkurrera med de stora medieföretagen om sändningsrättigheter. Mediajättarna BSkyB (som 
ägs av Rupert Murdoch's News Corp.), Canal+, Bertelsmann och framtill nyligen det 
konkursdrabbade Kirch är de individuellt sett överlägset starkaste uppköparna på 
marknaden,44 men genom kollektiv upphandling kan mindre bolag blanda sig i budgivningen 
om TV-rättigheterna till viktiga evenemang. De rättigheter som EBU förvärvar kan sedan fritt 
utnyttjas av alla dess medlemmar. De konkurrensrättsliga aspekterna av sådan kollektiv 
upphandling behandlas vidare nedan. 
 
Slutligen bör också nämnas att några av de stora fotbollsklubbarna i Europa har startat egna 
TV-kanaler, varifrån de sänder lagets hemmamatcher, reportage m.m.. Sådana kanaler drivs 
vanligen som förhållandevis småskaliga betal-TV-kanaler, där klubbens supportrar betalar en 
månadsavgift för att kunna följa sitt lag. Det mest kända exemplet på sådan klubb-TV är 
Manchester United's kanal, MU.tv.45 Dessa kanaler behöver naturligtvis inte agera köpare på 
TV-rättighetsmarknaden, utan exploaterar de rättigheter som klubben har rätt att förfoga över. 
 
 
2.3 Vilken är den relevanta marknaden? 
 
Då man har att göra med ett konkurrensrättsligt problem, måste man först av allt ta ställning 
till frågan om hur den relevanta marknaden ska bestämmas. För att kunna avgöra vilka 
effekter ett ifrågasatt förfarande har eller kan förväntas få för konkurrensen på marknaden, är 
det förstås av yttersta vikt att först definiera denna marknad. Den relevanta marknaden måste 
bestämmas med iakttagande av två parametrar, nämligen produktmarknaden och den 
geografiska marknaden. 
 
2.3.1 Relevant produktmarknad 
 
Kommissionen utfärdade 1997 ett meddelande med angivelser om hur den relevanta 
marknaden ska definieras i konkurrensrättsliga ärenden.46 Kommissionen ger följande 
definition av begreppet "produktmarknad": 
 
"Den relevanta produktmarknaden omfattar alla produkter eller tjänster som på grund av sina 
egenskaper, sitt pris eller den tilltänkta användningen betraktas som utbytbara av 
konsumenterna."47 
 
                                                           
44 Wachtmeister, Sec VI p 2 
45 Se http://www.manutd.com/ 
46 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, Official Journal C372, 9/12 1997. 
47 A a, p 7 
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Produktmarknaden innefattar alltså de produkter som är så lika att de, faktiskt eller potentiellt, 
befinner sig i konkurrens med varandra. EG-domstolen har i sin praxis ofta definierat 
produktmarknaden snävt. I målet United Brands48 fann Domstolen att bananer, tack vare vissa 
specifika karaktärsdrag, utgjorde en produktmarknad skild från den för övrig frukt. I 
Michelin49 fanns marknaden vara reservdäck till lastbilar, och i Hugin50 t.o.m. så snävt som 
reservdelar uteslutande till ett visst märke av kassamaskiner. 
 
Som framgår av Kommissionens definition är den viktigaste aspekten att ta hänsyn till för att 
avgöra om två produkter tillhör samma marknad huruvida det råder utbytbarhet mellan dem 
från köparens synpunkt.51 I vissa fall använder Kommissionen det s.k. (S)SNIP-testet52 för att 
undersöka om utbytbarhet föreligger. Detta går ut på att man föreställer sig priset på en 
produkt höjs med 5-10%. Om en sådan höjning rent hypotetiskt skulle leda till att en inte 
oväsentlig andel av konsumenterna istället valde att köpa en annan produkt, föreligger en stor 
sannolikhet för att produkterna är utbytbara. 
 
När det gäller att definiera den relevanta produktmarknaden för ett eventuellt 
konkurrensbegränsande förfarande, avser man den marknad på vilket förfarandet tillämpas. I 
fallet med handel med TV-rättigheter till idrottsevenemang, kan denna marknad bestämmas 
som marknaden för TV-rättigheter till idrottsevenemang; där sportklubbar, ligor och förbund 
(och i viss mån sporträttighetsagenturer) befinner sig i horisontell konkurrens med varandra 
på utbudssidan, såsom säljare, och där TV-bolag, medieföretag och sporträttighetsagenturer 
konkurrerar på efterfrågesidan om att köpa rättigheterna. Man måste dock snabbt konstatera 
att handeln på denna marknad medför direkta konkurrensmässiga effekter även på marknaden 
i efterföljande led, nämligen TV-marknaden, där TV-bolagens kanaler tävlar om att knyta flest 
tittare till sig. Här når alltså idrottsevenemanget distributionskedjans sista länk, d.v.s. den 
enskilde konsumenten. Sett ur TV-bolagens synvinkel brukar man benämna marknaden för 
TV-rättigheter som "the upstream market" - marknaden i föregående led - och TV-marknaden 
som "the downstream market" - marknaden i efterföljande led. 
 
Marknaden för TV-rättigheter till idrottsevenemang 
 
Det räcker emellertid inte alltid med denna relativt vida definition av de två huvudsakligen 
berörda marknaderna. Vad gäller marknaden för TV-rättigheter till idrottsevenemang53 kan det 
många gånger finnas anledning att göra en exaktare indelning. Man bör för det första skilja på 
                                                           
48 C 27/76, United Brands Co and United Brands Continentaal BV v Commission, ECR 207 (1978) 
49 C 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie Michelin NV v Commission, ECR 3461 (1983) 
50 C 22/78, Hugin Kassaregister AB and Hugin Cash Registers Limited v Commission, ECR 1869 (1979) 
51 S.k. "demand-side substitutability". 
52 (Small but) Significant Non-transitory Increase in Price. 
53 ...som ju i sin tur är en del av den vidare marknaden för TV-rättigheter i allmänhet. 
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liverättigheter, eftersändningsrättigheter och rättigheter att visa highlights. Värdet för 
köparen, d.v.s. TV-bolaget, i att kunna bevaka ett evenemang live gör att utbytbarheten med 
eftersändningsrätt eller rätt till highlights är mycket låg. Det är alltså berättigat att tala om 
olika marknader för dessa typer av produkter. Vidare säljs sporträttigheter ofta med 
förbehållet, att de avser antingen rätten att sända evenemanget på "free TV", rätten att sända 
på betal-TV eller rätten att sända på pay-per-view; detta för att åstadkomma en differentiering 
av produkten, utan att köparen förlorar hela det exklusiva elementet i rättigheten. Eftersom 
olika TV-bolag har olika avsikter med exploateringen av rättigheterna, råder det inte alltid 
utbytbarhet mellan dessa olika "paket". En köpare som bara sänder via betal-TV eller pay-per-
view har ju inget intresse för "free TV"-rättigheter. Många av de potentiella köparna är dock 
stora medieföretag, som kontrollerar både betal-TV-kanaler och reklambaserade kanaler, 
varför de kan tillgodogöra sig båda dessa typer av rättigheter. Det är således svårt att på 
förhand säga om produktmarknaden ska definieras så snävt i det enskilda fallet. 
 
Vidare torde det i vissa fall vara nödvändigt att dela in marknaden för TV-rättigheter till 
idrottsevenemang i olika undermarknader med avseende på vilken idrott det är frågan om. I 
Europa åtnjuter fotbollen en popularitet som ingen annan sport kan matcha.54 En konsument 
som är intresserad av att se topp-fotboll, t.ex. Premier League, Champions League eller 
Fotbolls-VM, blir troligen inte lika nöjd om han erbjuds bevakning av en annan sport.55 
Därför är utbytbarheten lägre även i föregående led, d.v.s. bland de uppköpande TV-bolagen. 
Det finns därför starka skäl att, åtminstone i vissa fall, behandla TV-rättigheter till fotboll som 
en separat produktmarknad.56 
 
Det måste här påpekas, att bestämningen av produktmarknaden och av den geografiska 
marknaden inte kan göras helt fristående från varandra; det råder ett inbördes beroende mellan 
dem. Produktmarknaden ser t.ex. inte alltid likadan ut i ett medlemsland som i ett annat, och 
måste därför ofta definieras olika från land till land, beroende på nationella preferenser.57 Av 
denna anledning kan det bli aktuellt att definiera TV-rättigheter för Formel 1-lopp som en 
särskild produktmarknad i Italien, medan det i Sverige torde föreligga ett så stort mått av 
utbytbarhet att Formel 1 kan inordnas under den generella marknaden för sporträttigheter. 
 

                                                           
54 Vissa sporter kan dock konkurrera i enskilda länder, såsom ishockey i Sverige och Formel 1 i Italien. Detta 
innebär dock inte automatiskt att det finns en hög utbytbarhet med fotbollen. Se även Hammargård, s 44. 
55 Toft, T (Principal administrator, media and publishing unit of Commission's DG Competition), TV Rights of 
Sports Events, anförande den 15/1 2003, s 6. Att vissa konsumenter, beroende på personliga preferenser är minst 
lika intresserade av en viss annan sport, är naturligtvis en annan sak. Såvida inte dessa personer kan urskiljas 
som en tydlig konsumentgrupp, kan de emellertid inte påverka bedömningen av den relevanta marknaden. 
56 Se även Carlsson, s 21; Gardiner, s 418. Denna uppfattning har även uttryckts av Kommissionen och dess 
företrädare, se t.ex. Toft, s 6f; Commission press room: Commission clears sports rights venture between 
Canal+, RTL and Groupe Jean-Claude Darmon, IP/01/1579 (2001), s 1 
57 Wachtmeister, Sec II p 2 
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Om vi återför resonemanget till marknaden för TV-rättigheter till fotboll, så kan nationella 
preferenser göra att denna marknad måste indelas i undermarknader på olika sätt i de olika 
medlemsländerna. I Storbritannien torde efterfrågan på matcher i Premier League vara så hög, 
att utbytbarheten med fotboll från andra ligor är liten. Detta talar för en såpass snäv definition 
som en undermarknad för TV-rättigheter till Premier League. Samma resonemang kan, i varje 
fall till viss grad, föras angående många av medlemsländernas högsta ligor. Kvaliteten på 
spelet i engelska Premier League, italienska Serie A och spanska Primera Division (samt 
möjligtvis tyska Bundesliga) gör att dessa ligor åtnjuter en såpass hög popularitet även i andra 
medlemsländer, att de även internationellt kan anses utgöra en egen undermarknad. Tanken, 
att vissa ligor kan utgöra en egen produktmarknad, stöds vidare av argumentet att inte bara 
"demand-side substitutability", utan även "supply-side substitutability" kan tillmätas 
betydelse: Det är ju uppenbarligen så, att ingen av producenterna, d.v.s. ligorna, skulle kunna 
lägga om sin produktion, exempelvis från svensk till italiensk fotboll.58 Denna närmast totala 
avsaknad av potentiell konkurrens, med avseende på den specifika produkten, talar för att 
vissa nationella ligor skulle kunna anses utgöra specifika "undermarknader". 
 
EG-domstolen har konstaterat59 att en ytterligare faktor att beakta vid bestämmandet av 
produktmarknaden, är den s.k. temporala dimensionen. I vissa fall bör man nämligen beakta 
att produkter, t.ex. p.g.a. säsongsstyrd tillgång, endast i begränsad omfattning befinner sig i 
konkurrens med varandra. Enligt detta resonemang skulle Allsvenskan, som spelas över 
sommarsäsongen, alltså inte tillhöra samma produktmarknad som de ligor som har 
vintersäsong, t.ex. Premier League och Serie A. Denna faktor är dock av underordnad 
betydelse jämfört med "demand-side substitutability". Det kan diskuteras om det annat än i 
undantagsfall är säsongens placering som avgör vilken nationell liga som ett köpande TV-
bolag är intresserat av - andra faktorer, såsom ligans kvalitet och vilket lands liga det är frågan 
om torde spela större roll för utbytbarheten. Däremot torde det vara av större betydelse, om ett 
mästerskap spelas på en årlig och regelbunden basis, såsom en fotbollsliga, eller är mer sällan 
förekommande, såsom fotbolls-VM eller OS.60 
 
TV-marknaden 
 
När det gäller marknaden i efterföljande led, TV-marknaden, så krävs det också en snävare 
definition av produktmarknaden; delvis av samma skäl som för marknaden i föregående led. 
Till att börja med kan nämnas att det i vissa fall bör skiljas mellan marknaderna för "free TV", 
betal-TV och pay-per-view; främst p.g.a. skillnader i finansiering och följaktligen avsevärda 
                                                           
58 EGD använde argument baserade på "supply-side substitutability" och s.k. "elasticity of supply" i det ovan 
nämnda Michelin-målet, se FN 49 
59 Se t.ex. United Brands, FN 48 
60 Detta har uppmärksammats av Kommissionen i fråga om försäljning av fotbollsrättigheter, Toft, s 6; 
IP/01/1579, s 1 (se ovan, FN 56) 
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skillnader i pris på respektive produkt, vilket dessutom leder till att konsumenterna troligen 
inte betraktar produkterna som utbytbara. De stora medieföretagen kontrollerar ofta kanaler 
av alla tre typerna, men väljer att differentiera mellan sina olika produkter, varvid typen av 
finansiering innebär en klar åtskillnad. Hur snävt man väljer att definiera marknaden i detta 
avseende beror i stor utsträckning på omständigheterna i det specifika fallet; inte minst vilka 
de inblandade aktörerna är. 
 
Vidare är det nödvändigt att dela upp marknaden beroende på TV-kanalernas programutbud. 
Även här är tittarnas preferenser av avgörande betydelse: I konsumenternas ögon är 
sportprogram knappast utbytbara ens med andra typer av TV-underhållning. Vid en 
tillämpning av (S)SNIP-testet skulle man säkerligen komma fram till att ytterst få tittare 
skulle reagera på en 10-procentig höjning av månadsavgiften för en sportkanal genom att 
istället börja prenumerera på en renodlad filmkanal. Bara det faktum att ett växande antal av 
de kanaler som sänder sport numera är just renodlade sportkanaler, ger en ännu tydligare 
indikation på att produktmarknaden - i vart fall när det gäller betal-TV och pay-per-view - bör 
definieras som TV-sport. Framväxten av digital-TV och det utrymme detta skapar för fler pay-
per-view-kanaler kommer troligen att leda till ett ännu mer specialiserat programutbud hos 
många kanaler. Detta kan snart medföra att definitionen av produktmarknaden ytterligare 
måste snävas av, till att omfatta t.ex. toppfotboll i TV.61 
 
Effekt på angränsande marknader 
 
Förutom de två diskuterade marknaderna är det viktigt att påpeka att handeln med TV-
rättigheter påverkar även angränsande produktmarknader, vilka i många fall innehåller samma 
aktörer. Ett exempel på detta är "downstream"-marknaden för TV-reklam, där 
idrottsevenemang, med den dragningskraft de har på tittarna, är ett viktigt konkurrensmedel 
för TV-bolagen i kampen om annonsörer. Ett annat exempel är marknaden för 
sändningsrättigheter till idrottsevenemang via New Media,62 och marknaden i efterföljande 
led, d.v.s. New Media-marknaden. Vidare påverkar marknaden för sport-TV även marknaden 
för TV i allmänhet, eftersom de flesta kanaler som visar sport även har andra program i sitt 
utbud. Ett sista exempel är marknaden för live-tillträde till idrottsevenemangen, även om det 
är mycket oklart i vilken utsträckning, och på vilket sätt, sportutbudet på TV påverkar 
publiksiffror på arenorna. 
 
 
 

                                                           
61 Se även Hammargård, s 46. 
62 Se ovan, FN 12. 
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2.3.2 Relevant geografisk marknad 
 
I Kommissionens meddelande från 1997 ges följande definition på begreppet "geografisk 
marknad": 
 
"Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen 
tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är 
tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt 
på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren."63 
 
Som redan har nämnts, så är bestämningen av produktmarknaden och av den geografiska 
marknaden beroende av varandra. Detta är ganska naturligt, med tanke på att den geografiska 
marknaden uppenbarligen måste definieras helt olika, om produktmarknaden anses vara TV-
rättigheter till sport i allmänhet, eller till exempelvis varpa, som har en begränsad popularitet 
utanför Gotland. Generellt kan man dock säga, att marknaden sällan kan definieras som hela 
EU, vare sig man bedömer marknaden för TV-rättigheter till idrottsevenemang eller 
"downstream"-marknaden för TV-sport. 
 
När det gäller marknaden för TV-rättigheter till idrottsevenemang finns det visserligen några 
evenemang för vilka man skulle kunna tänka sig en mycket vid definition: Världs- och 
Europamästerskap i ett antal sporter, Grand Prix-tävlingar i friidrott, Champions League och 
UEFA-cupen i fotboll och liknande stora internationella evenemang, liksom möjligen de tre 
eller fyra "bästa" nationella fotbollsligorna. Många av de intresserade köparna är stora 
medieföretag, sporträttighetsagenturer eller sammanslutningar av mindre TV-bolag. Först i 
nästa led delas rättigheterna då upp för mindre geografiska områden. I detta inledande skede 
spelar språkliga skillnader mellan länderna inte så stor roll, eftersom de respektive TV-
kanalerna ändå använder sig av egna kommentatorer. 
 
Det finns några aspekter som talar emot en sådan här vid definition: dels så är det mycket få 
sporter som åtnjuter en så universell popularitet i medlemsländerna att 
konkurrensförutsättningarna kan anses vara homogena inom hela unionen. Endast fotboll, och 
möjligtvis friidrott, tennis och Formel 1, samt givetvis OS, kan göra anspråk på att ha en 
sådan ställning. Ett annat argument är att försäljningen av rättigheterna rent faktiskt bedrivs 
på en nationell basis, där en köpare per land ges exklusivitet inom sitt område. Detta kan i och 
för sig tyckas vara något av ett cirkelresonemang, då säljarens förfarande att dela upp den 
naturliga marknaden i så fall skulle få till följd att denna måste definieras om. Det torde finnas 
ett antal idrottsevenemang, som är så pass internationellt populära att den geografiska 

                                                           
63 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad… (se FN 46), p 8 
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marknaden för TV-rättigheterna till dem kan definieras så vitt som till att omfatta hela EU, 
eller i vart fall ett flertal av medlemsländerna. En uppdelning kan dock behöva göras i nästa 
led; på marknaden för TV-sport, eftersom bl.a. språkliga skillnader minskar utbytbarheten. 
 
I de flesta fall torde det vara rimligast att definiera den geografiska marknaden för TV-
rättigheter till olika typer av idrottsevenemang med utgångspunkt i de nationella gränserna. 
Några starka skäl talar för detta: För det första så varierar det, som jag redan diskuterat, från 
land till land vilka sporter som är kommersiellt gångbara. När det gäller internationella 
tävlingar, så är intresset i en enskild medlemsstat vanligtvis högre om landet har en eller flera 
framstående deltagare, eller om landet är representerat av ett landslag. Vad gäller nationella 
tävlingar så är det självklart så att de tilldrar sig ojämförligt störst intresse i det aktuella 
landet. Även rent allmänt råder det stora kulturella skillnader mellan ländernas 
idrottstraditioner - rugby är t.ex. av tradition mycket populärt i Frankrike och på de Brittiska 
öarna, men får i stort sett ingen uppmärksamhet i Sverige. 
 
För det andra så är köparna vanligen nationella TV-bolag, som därför inte konkurrerar med 
köpare från andra länder, utan enbart med de andra inhemska bolag som är intresserade av att 
visa evenemanget i samma land. I de fall då större medieföretag köper rättigheterna, så gör de 
ofta det för en nationell marknad i taget, eller i vissa fall för att i efterhand göra en uppdelning 
på sina olika nationella TV-kanaler. Dessutom delar säljaren, som nyss diskuterats, ofta upp 
rättigheterna i "paket", avsedda att säljas på en exklusiv basis till vart och ett av de 
intresserade länderna. 
 
Även på marknaden i efterföljande led; den för TV-sport, synes det vara naturligt att definiera 
den geografiska marknaden efter de nationella gränserna. Argumenten härför är till stor del 
desamma som tidigare: Tittarna i de olika länderna har olika preferenser, vilket till stor del har 
sin förklaring i medlemsländernas skilda idrottstraditioner, i närvaron av nationella intressen i 
internationella tävlingar eller helt enkelt i att det aktuella evenemanget har i huvudsak 
nationell karaktär. Tittarnas preferenser har förstås ännu större betydelse på denna marknad, 
och inte bara indirekt som på "upstream"-marknaden. 
 
Vidare måste det påpekas, att de allra flesta kanaler på den europeiska TV-sport-marknaden är 
nationella. Även om vissa kanaler når viss spridning även i andra länder, såsom tyska DSF i 
Sverige, så är utbudet i högsta grad avsett för den inhemska marknaden. Den enda riktigt 
internationella sportkanalen i Europa är Eurosport,64 men även den differentierar sitt utbud i 
viss mån mellan sina olika nationella "varianter", och den erbjuder även kommentarer på ett 
antal olika språk för att bättre passa in på respektive nationell marknad. 

                                                           
64 Eurosport är en joint venture mellan EBU och BSkyB, Pons s 15 
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Språket är för övrigt ett tredje viktigt skäl för en nationell uppdelning av TV-sport-
marknaden. En stor del av konsumenterna ser troligtvis ett inte obetydligt mervärde i att 
matchkommentarer, halvtidsanalys o.s.v. ges på det egna språket. Detta skulle tala för att 
Brittiska öarna skulle kunna ses som en enda marknad, liksom Tyskland, Österrike och den 
"tyska" delen av Schweiz, eller Frankrike, Belgien, Luxemburg och den "franska" delen av 
Schweiz. Detta är i många fall inte alls orimligt; om det kan ske med hänsyn taget till övriga 
nämnda faktorer. Vad gäller engelskspråkiga sändningar kan det kanske i vissa fall vara 
befogat att utvidga marknadsdefinitionen till att omfatta även Skandinavien och andra länder, 
där en stor del av befolkningen förstår engelska. 
 
Sammanfattningsvis kan väl sägas, att den relevanta marknaden inte kan definieras på ett 
enkelt sätt, därför att produktmarknaden som jag visat måste definieras i ett antal olika 
avseenden, samt att den geografiska marknadens bestämning är avhängig produktmarknadens 
och vice versa. En självständig bedömning måste göras i varje enskilt ärende, och i de allra 
flesta fall räcker det inte att definiera en relevant marknad, eftersom handeln med 
sporträttigheter får effekter på ett antal olika marknader. 
 
 
3 EG-rättens tillämpning på idrottsliga angelägenheter 
 
 
3.1 "Sportens autonomi" 
 
Jag har ovan beskrivit hur idrotten i Europa och i Sverige typiskt sett är organiserad. För att 
förstå tanken om "sportens autonomi", så bör man veta hur beslut fattas inom denna 
organisation. 
 
Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden i Sverige har bara ideella föreningar som 
medlemmar.65 Beslutsfattandet bygger på föreningstanken, där medlemskap i föreningen är 
frivilligt och öppet, och medlemmarna gemensamt bestämmer föreningens stadgar; hur 
beslutsprocessen skall se ut och hur verksamheten skall bedrivas. Beslut fattas i demokratisk 
ordning, på lokal nivå av respektive föreningsstämma och på riksnivå av riksidrottsstämman, 
som hålls vartannat år. Det är således förbundets medlemmar, föreningarna och dessas 
medlemmar, de aktiva, som själva fattar beslut om hur idrottsrörelsen skall verka och hur 
sportens organisation i Sverige skall se ut. Denna "sportens autonomi" har traditionellt 
accepterats av svensk lagstiftning som ett uttryck för föreningsfriheten, och legat i linje med 
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den svenska lagstiftarens ovilja att reglera ideella föreningars "inre angelägenheter". 
 
Den svenska organisationella modellen hittar i grova drag sin motsvarighet i övriga Europa. 
Specialidrottsförbundens beslut fattas i demokratisk ordning av dess medlemmar - 
föreningarna. På samma sätt tillämpar de internationella förbunden, som FIFA och UEFA, en 
demokratisk beslutsordning - t.ex. vid utnämnandet av en ny president eller vid bestämmandet 
av värdnation för ett stort mästerskap. Förbunden i andra europeiska länder har liksom i 
Sverige traditionellt betraktats som "private self-regulating bodies"66. De internationella 
förbunden har åtnjutit en så gott som fullständig autonomi, eftersom deras beslut typiskt sett 
bara rör förbundets medlemmar, och medlemskapet vilar på frivillighetens grund. 
 
 
3.2 Idrottens kommersialisering 
 
Idén om "sportens autonomi" grundar sig just i åskådningssättet, att idrottsassociationernas 
beslut, såsom reglerande rent idrottsliga eller organisationella angelägenheter, vanligen bara 
får interna verkningar. Detta är knappast sant, med tanke på idrottens utveckling under de 
senaste decennierna, och dess delvis förändrade roll i samhället. 
 
Den kommersiella dimensionen av europeisk idrott har vuxit på ett sätt, som gör det berättigat 
att tala om en "inflation i sport". Idrott står idag för 1% av EU:s bruttonationalprodukt.67 
Exempel på inflationen i sport är Italienska Serie A, där priset för sändningsrättigheterna steg 
med 4300 % (!) från 1984 till 199668 och engelska Premier League, där biljettpriset till 
matcherna har stigit med ca 300 % på tio år.69 Idrottsassociationer, föreningar och klubbar 
drar givetvis fördel av denna kommersialisering: I England är ett 20-tal fotbollsklubbar 
börsintroducerade.70 
 
I denna nya verklighet är det uppenbart att idrotten inte längre bedrivs enbart som ideell 
verksamhet; i föreningar utan vinstintresse. Klubbarna och förbunden utövar omfattande 
ekonomiska aktiviteter, och deras agerande får i allra högsta grad effekter på konkurrenter och 
kunder, långt utanför sin interna verksamhet. 
 
 
 
 
                                                           
66 Gardiner, s 42, ang. förhållandena i Storbritannien. 
67  Kommissionens rapport "The European Model of Sport" (1998) 
68 Pons, s 3 
69 Hammargård, s 45 
70 Littorin, J, Fansen fotbollens förlorare, Dagens Nyheter, 31/3 2001 
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3.3 EG-domstolens inträde på idrotts-arenan 
 
Redan 1974 fastslog EG-domstolen i fallet Walrave att EG-rätten är tillämplig på sport: 
 
"(T)he practice of sport is subject to Community law", … men direkt följt av reservationen: 
"only in so far as it constitutes an economic activity within the meaning of Article 2 of the 
(EC) Treaty."71 
 
Domen var ett förhandsavgörande, begärt av en nederländsk domstol. Domstolen ville ha dels 
ha svar på den principiellt viktiga frågan om EG-rätten är tillämplig på sport; dels frågan 
huruvida reglerna om fri rörlighet för arbetare och tjänster samt förbudet mot diskriminering 
p.g.a. nationalitet kunde tillämpas även direkt gentemot ett idrottsförbunds stadgar. Den första 
av dessa frågor besvarade EGD alltså positivt, så länge som det ifrågasatta förfarandet utgör 
en ekonomisk aktivitet. Domstolen uttalade vidare, att bestämmelser av rent idrottsligt 
intresse, såsom gällande sammansättningen av landslag, inte faller under EG-rättens 
tillämpning.72 
 
Vad gällde den andra frågan, så gav Domstolen ett klart och tydligt svar: Förbudet mot 
diskriminering p.g.a. nationalitet är direkt tillämpligt inte bara på offentliga myndigheter, utan 
även på privaträttsliga subjekt, då dessas regler syftar till att kollektivt reglera förvärvsarbete 
eller tillhandahållande av tjänster.73 Gemenskapens mål fick således inte äventyras av att 
privaträttsliga subjekt, däribland införstått idrottsliga associationer, inte skulle vara tvungna 
att följa fördragets regler. 
 
Denna uppfattning bekräftades också 1976 i fallet Donà.74 Även här uttalade Domstolen att ett 
nationellt förbunds stadgar mycket väl kan vara föremål för EG-rättens regler, under 
förutsättning att de är ett led i någon form av ekonomisk aktivitet. 
 
Walrave och Donà ger ett viktigt principiellt budskap, i det att EGD uppenbarligen inte 
accepterade "sportens autonomi". De praktiska effekterna av domarna blev dock inte stora. 
 
När Bosman-domen75 föll den 15 december 1995 fick den däremot enorma konsekvenser för 
idrottens organisation i Europa, dels därför att den definitivt sköt i sank tanken om "sportens 
autonomi", men också därför att EG-domstolen nu hade börjat granska några av de mest 
                                                           
71 C 36/74, Walrave and Koch v Association Union Cycliste Internationale, ECR 1405 (1974), p.4, 5 och 6 
72 Se även Carlsson, s 26f. 
73 Walrave, p.17, 18 och 19. 
74 C 13/76, Gaetano Donà v Mario Mantero, ECR 1333(1976) 
75 C 415/93, Union Royal Belge des Sociétés de Football Association et al v Jean-Marc Bosman, ECR I-4921 
(1995) 
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centrala bestämmelserna i fotbollens organisation, vilket för första gången skulle få stora 
följder rent materiellt. Detta är den främsta anledningen till domens stora genomslag i media.  
 
Jean-Marc Bosman spelade professionell fotboll i den belgiska division I-klubben RC Liège. 
Då kontraktet löpte ut hindrade klubben honom att gå till den franska klubben US Dunkerque. 
Då Bosman vägrade spela för RC Liège, blev han suspenderad av det belgiska 
fotbollförbundet. Bosman förde talan i belgisk domstol, och attackerade bl.a. det belgiska 
fotbollförbundets (och därmed UEFA:s) regler, som gav en spelares f.d. klubb rätt att begära 
en s.k. transfersumma trots att dess kontrakt med spelaren löpt ut. Domstolen begärde 
förhandsavgörande av EGD bl.a. angående regelns förenlighet med EG-rättens regler om fri 
rörlighet för arbetstagare (art 48).76 
 
Domstolen fann att UEFA:s transferregler begränsade den fria rörligheten för arbetare inom 
gemenskapen, och därmed stred mot art 48, i det att en arbetsgivare kunde hindra en spelare 
från att byta klubb även efter kontraktets utgång. UEFA förbjöds att tillämpa bestämmelsen. 
 
Sedan Bosman råder det knappast något tvivel, inte ens i sportkretsar, om att sport i princip är 
föremål för EG-rätten; i vart fall då sportens bestämmelser har en inverkan på de områden 
över vilka gemenskapens institutioner har givits kompetens. I två relativt färska mål har EGD 
givits tillfälle att mer specifikt klargöra i vilken utsträckning man avser att använda sig av 
denna kompetens, och i vilken utsträckning man däremot ämnar låta idrottsassociationerna 
"sköta sig själva". Domarna i Deliège och Lehtonen77 innehåller till stor del samma 
argumentation, vari Domstolen hänvisar till Walrave och Bosman78, och bekräftar att EG-
rätten är tillämplig på sport, när denna utgör en ekonomisk aktivitet. Emellertid konstaterar 
Domstolen att man "medgett att idrottsverksamheten har en beaktansvärd social betydelse 
inom gemenskapen"79, och därför i vissa fall förtjänar undantag även då verksamheten utgör 
ekonomisk aktivitet. Regler som är nödvändiga för organiserandet av tävlingar, såsom 
uttagningsregler80 eller bestämmelser om s.k. transferfönster för spelarövergångar inom en 
sport81 kan därför falla utanför EG-rättens tillämpning, trots att de får konsekvenser för den 
fria rörligheten på den gemensamma marknaden. 
 
 

                                                           
76 Parrish, R, 'Reconciling conflicting approaches to sport in the EU', i Caiger, A, och Gardiner, S (red), 
Professional sport in the EU: Regulation and Re-regulation (2000) 
77 Förenade målen C 51/96 och C191/97, Christelle Deliège mot Ligue Francophone et Disciplines Associées 
ASBL, avkunnad den 11/4 2000, samt C 176/96, Jyri Lehtonen och Castors Canada Dry Namur-Braine mot 
Fédération Royale Belge des Sociétés de Basketball ASBL, avkunnad den 13/4 2000. 
78 Deliège, p.41, Lehtonen, p.32 
79 Deliège, p.41, Lehtonen, p.32, översättning hämtad från Ds 2001:54, s 117. 
80 Detta var frågan i Deliège. 
81 Detta var frågan i Lehtonen. 
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I Deliège uttalade Domstolen: 
 
"It naturally falls to the bodies concerned, such as organisers of tournaments, sports 
federations or professional athletes' associations, to lay down appropriate rules and to make 
their selections in accordance with them."82 
 
En förutsättning för detta är naturligtvis att reglerna är objektiva och proportionella. 
 
Domarna i Deliège och Lehtonen har tolkats som att EGD har velat ge uttryck för en mer 
"förstående inställning" till frågan om idrottsassociationernas autonomi.83 Regeringens EU-
idrottsarbetsgrupp (2001) betraktade domarna som "ett led i en idrottspositiv utveckling", och 
menade att "idrottsorganisationernas rätt att själva utforma (…) sina egna regler som de anser 
vara objektivt nödvändiga för den idrottsliga tävlingsverksamheten (har) återupprättats."84 
 
 
3.4 Utveckling mot ett erkännande av idrottens särställning 
 
Parlamentet antog 1994 en resolution angående gemenskapens inverkan på sport. 
Resolutionen uttryckte bl.a. Parlamentets önskan att idrotten skulle uppmärksammas politiskt 
inom Unionen, och att man skulle införa en "EU-policy" för idrotten, som gjorde det möjligt 
för institutionerna att arbeta med frågor inom idrotten; genomföra harmoniseringsåtgärder och 
åtgärder för att skydda sportens specifika karaktär.85 
 
Parlamentet arbetade under senare delen av 90-talet för ett införande i EGF av en 
idrottsartikel.86 I sammanhanget kan väl nämnas att den svenska EU-arbetsgruppen, med flera 
representanter från idrotts-Sverige, däribland från Riksidrottsförbundet och Svenska 
Fotbollförbundet, år 2001 valde att inte förespråka en idrottsartikel. Man ansåg att det, med 
tanke på hur en sådan realistiskt sett kunde förväntas bli utformad, var alltför osäkert om de 
positiva effekterna av en fördragsreglering (erkänd särställning, anslag i EU:s budget etc.) 
skulle överväga de negativa effekterna (mer inblandning från institutionerna i rent idrottsliga 
angelägenheter).87 
 
 
 
                                                           
82 Deliège, p 67, från Gardiner, s 244. 
83 "… sympathetic approach", Gardiner, a st. 
84 Ds 2001:54, s 122 
85 Ds 1997:27, s 75ff 
86 A a, s 191f 
87 A a, s 211-215 
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Amsterdam-deklarationen 1997 
 
Inför den mellanstatliga regeringskonferensen (IGC) i Amsterdam i juni 1997, där 
medlemsstaternas stats- och regeringschefer skulle behandla förändringar i EGF och EUF, 
hade ett omfattande lobbyarbete för att införa en specifik idrottsartikel i EGF, liknande art 
151.4 om kultur, bedrivits av de olika idrottsassociationerna.88 Någon idrottsartikel blev det 
dock inte; däremot intogs i slutakten till Amsterdamfördraget, i punkt 29, en Förklaring om 
idrott: 
 
"Konferensen betonar idrottens sociala betydelse, särskilt för att skapa identitet och 
gemenskap människor emellan. Konferensen uppmanar därför Europeiska unionens organ att 
beakta synpunkter från idrottssammanslutningar när det gäller viktiga frågor som rör idrott. I 
samband därmed bör särskild uppmärksamhet ägnas det som är särskilt kännetecknande för 
amatöridrotten."89 
 
Förklaringen kallas allmänt för Amsterdam-deklarationen, och är den första och hittills enda 
gången som idrotten tagits upp i anslutning till en fördragstext.90 Fastän deklarationen genom 
sin utformning inte ställer några konkreta krav på institutionerna91, har förklaringen 
betecknats som ett viktigt politiskt initiativ. Den har beskrivits som 
 
"a warning shot across the bows of the Commission, encouraging it to develop policies that 
limited the automatic application of competition rules to sport."92 
 
Jean-Francois Pons' anförande 1999 
 
Kommissionen har i sin egenskap av Fördragens väktare allmänt ansetts ha en utpräglat 
legalistisk inställning; inte minst i sin tillämpning av konkurrensreglerna.93 Under 90-talet har 
de idrottsförbund som kommit i kontakt med Kommissionen ofta högljutt protesterat mot vad 
av dessa uppfattats som en okänslig inställning till idrottens speciella behov.94 Under 90-talets 
sista år arbetade Kommissionen emellertid hårt med att skapa en större förståelse i 
idrottsvärlden för tillämpningen av gemenskapsrätten, och för att uppnå en större transparens i 

                                                           
88 A a, s 75 
89 A st 
90 A st 
91 Egger, A och Stix-Hackl, C, Sports and Competition law: A never-ending story, Eur.Competition L.Rev. 2002, 
23(2), 81-91, s 3 
92 Foster, K, Can sport be regulated by Europe? An analysis of alternative models, i Caiger / Gardiner (red), s 44f 
93 Se t.ex. Stenberg, H, Kompendium i konkurrensrätt (2002), s 158 
94 Se t.ex. FIFA och UEFA:s skrivelse av den 25/11 1998 till EU:s idrottsministrar (i Sverige Ulrica Messing, 
Dnr. Ku 1999/101/IFU), där förbundens presidenter uttrycker en "djup oro" över fotbollens framtid p.g.a. 
Kommissionens bristande lyhördhet. Ds 2001:54, s 47 
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sitt arbete. I detta syfte höll 1999 den biträdande generaldirektören för Kommissionens 
konkurrensdirektorat, DG IV, Jean-Francois Pons ett mycket uppmärksammat anförande.95 
Pons konstaterade att det efter Bosman inte råder någon som helst tvekan om EG-rättens 
tillämpbarhet på (i vart fall) ekonomiska aktiviteter inom sport, men påpekade att man i 
tillämpningen måste ta hänsyn till sportens speciella karaktär "i åtminstone tre avseenden": 
 
- Reglerna för idrottens organisation av t.ex. tävlingar och ligor skiljer sig från 

förutsättningarna för konkurrens mellan företag i allmänhet. Regler är nödvändiga för att 
tillförsäkra en viss nivå av solidaritet och jämlikhet ("equality") mellan de starkaste och de 
svagaste lagen i ett mästerskap och för att garantera en viss osäkerhet kring resultatet. 

- Sport är inte bara en ekonomisk aktivitet, utan också en social, som spelar en positiv roll i 
samhället. Sportens sociala bidrag till samhället finansieras av dess ekonomiska 
aktiviteter, varför Pons välkomnar initiativ för redistribuering av resurser mellan idrottens 
nivåer. 

- Pons erkänner den viktiga roll som idrottsorganisationerna och förbunden spelar, såväl i 
den rent idrottsliga regleringen och organisationen som i de ekonomiska aktiviteterna.96 

 
Pons understryker vikten av att Kommissionen gör en avvägning mellan vikten av att 
upprätthålla konkurrensreglerna och behovet av en "sport-policy", som tillvaratar sportens 
intressen: det inbördes beroendeförhållandet ("interdependence") mellan tävlingsmotståndare; 
behovet av att tillförsäkra osäkerhet kring resultatet; samt sportens sociala och kulturella 
aspekter. Då denna intresseavvägning många gånger är en svår balansgång, inte minst p.g.a. 
svårigheten att avgöra vilka av idrottens regler som är av "intrinsic sporting nature", ansåg 
Pons vidare att Kommissionen måste utveckla sin praxis gradvis; på en "fall-till-fall"-basis.97 
 
Helsingforsrapporten 1999 
 
Som en uppföljning av Amsterdam-deklarationen uppmanade det Europeiska Rådet i Wien 
1998 Kommissionen att i en rapport lämna sina synpunkter, samt redogöra för sin ståndpunkt 
i de viktigaste frågorna rörande sport och EU. Kommissionens rapport presenterades för det 
Europeiska Rådet i Helsingfors 1999. 
 
I Helsingforsrapporten98 försäkrar Kommissionen att man fullt ställer sig bakom Amsterdam-
deklarationen, och att man erkänner de särskilda förutsättningar som gör sporten till en 
                                                           
95 Pons, se ovan, FN 3 
96 A a, s 6. 
97 A a, s 6f 
98 COM (99) 644 and 2, The Helsinki Report on Sport, Report from the European Commission to the European 
Council with a view to safeguarding current structures and maintaining the social function of sport within the 
Community framework 
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specifik företeelse och som gör att den förtjänar en viss särbehandling. Kommissionen 
betonar också vikten av att vidta aktiva åtgärder för att skydda idrottens sociala och kulturella 
funktioner.99 
 
Angående tillämpningen av EG:s konkurrensregler skriver Kommissionen vidare att hänsyn 
bör tas till idrottens särart, särskilt det ömsesidiga beroendet mellan idrotten och den 
ekonomiska verksamhet den genererar, principen om lika möjligheter samt osäkerheten kring 
resultatet. Vidare diskuterar man vilka typer av förfarandet som "kan komma att undantas från 
konkurrensreglerna".100 Man nämner bl.a. avtal mellan professionella klubbar, eller beslut av 
förbund, som syftar till att upprätthålla jämvikten mellan klubbarna genom att bevara en viss 
idrottslig jämställdhet och osäkerhet kring resultaten; och inte minst exklusivitet till TV-
rättigheter med begränsad varaktighet eller räckvidd, samt gemensam försäljning av 
sändningsrättigheterna. I fråga om eventuella undantag för den gemensamma försäljningen 
av sändningsrättigheter, "bör man överväga nyttan för konsumenten samt om begränsningen 
av konkurrensrätten står i proportion till det avsedda syftet".101 Kommissionen understryker 
dessutom att, vid undantag från konkurrensreglerna, andra bestämmelser i Fördraget, främst 
rörande de fyra friheterna, måste beaktas. 
 
Nice-deklarationen 2000 
 
Det hittills mest utförliga dokumentet som stats- och regeringscheferna har upprättat, 
förhandlades fram vid konferensen som ledde fram till Nicefördraget, i december 2000. Även 
inför denna förhandlingsrunda hade röster höjts för införandet av en idrottsartikel i EGF, och 
FIFA och UEFA hade arbetat hårt för ett tydligt protokoll om sportens specificitet till 
Nicefördraget. Återigen valde dock medlemsstaternas regeringar att stanna vid ett "soft law"-
dokument: Ett omnämnande i ordförandeskapet Frankrikes slutsatser, med hänvisning till en 
bilaga i 17 punkter, annexerad till Nicefördraget.102 Innehållet måste dock betraktas som ett 
mycket starkt ställningstagande från medlemsstaterna om sportens speciella ställning inom 
unionen. 
 
Deklarationens 17 punkter behandlar en mängd olika aspekter av europeiskt idrottsutövande; 
där de två första punkterna kan ses som något av "portalstadganden". I p 1 konstateras bl.a. att 
det är idrottsorganisationerna och medlemsstaterna som har det främsta ansvaret för att sköta 
idrottsärendena, samt att de gemenskapsåtgärder som vidtas "bör beakta idrottens sociala, 
                                                           
99 Ds 2001:54 s 84 
100 Redogörelsen, inkl. citatet, hämtat från Ds 2001;54, s 85 
101 Citerat i Ds 2001:54, s 86 
102 'Declaration on the specific characteristics of sport and its social function in Europe', Annex IV to the 
Presidency Conclusions, Nice European Council meeting, 7-9 December 2000. ("Idrottsdeklarationen" - kan 
hittas på http://europa.eu.int/comm/sport/index.html) 
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fostrande och kulturella funktion, som ligger till grund för dess särart, för att iaktta och främja 
den etik och solidaritet som är nödvändig för att bevara dess sociala roll".103 I p 2 betonas 
vidare vikten av att "bevara solidaritetens sammanhållande och förenande kraft, som förenar 
alla idrottens nivåer", liksom att "bevara (…) rättvisa tävlingar"104. Deklarationen anger också 
idrottsförbundens centrala roll för den nödvändiga solidariteten mellan de olika nivåerna inom 
sporten.105 Vidare innehåller Deklarationen synpunkter på ett antal mer specifika områden, 
t.ex. försäljningen av rätten till TV-sändningar106 - där man anser att de initiativ som tas för att 
fördela inkomsterna därav är välgörande för solidariteten. Den avslutande p 17 innehåller en 
uppmaning till gemenskapens institutioner att "fortsätta granska sina riktlinjer, med beaktande 
av Fördraget och i enlighet med respektive befogenheter, med hänsyn till dessa allmänna 
principer". 
 
Som redan framhållits är Idrottsdeklarationen inte att betrakta som en rättsakt, och saknar 
följaktligen en rättslig status. Däremot är den ett mycket viktigt politiskt dokument, och måste 
anses som så tydlig att institutionerna i praktiken måste ta den i beaktning i sitt arbete.107 
 
Det Europeiska konventet 
 
I skrivande stund pågår det s.k. Europeiska Framtidskonventet i Bryssel, där medlemsstaterna 
är i färd med att upprätta en Konstitution för Europa. I utkastet till denna konstitution anges 
idrott i art 15.2 som ett av de områden där unionen har befogenhet att genomföra s.k. 
"stödjande åtgärder".108 Detta skulle alltså till slut innebära ett fördragserkännande av idrotten, 
som möjliggör EU-åtgärder för att skydda sportens särställning, samtidigt som man skapar en 
rättslig grund för ekonomiskt stöd till idrotten ur EU:s budget. 
 
 
3.5 Sport och media: "TV utan gränser" 
 
Idrottens viktiga sociala och kulturella roll har också uppmärksammats i institutionernas 
arbete med att harmonisera regleringen av TV-marknaden inom unionen. I ett direktiv från 
1989, "TV utan gränser",109 finns ett antal gemensamma regler om exempelvis vissa krav på 
TV-reklamens utformning i medlemsstaterna (förbud mot tobaksreklam, etc.). På ett initiativ 

                                                           
103 A a, p 1 
104 A a, p 2 
105 A a, p 8 
106 A a, p 15 
107 Ds 2001:54, s 204. Se även Parrish, R, The Road to Nice (2001), 4(2) Sports Law Bulletin 15. 
108 CONV 528/03, Bryssel, 6/2 2003 
109 Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by 
Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting 
activities ("Television without frontiers") 
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från Europa-parlamentet infördes en ny art 3a i direktivet 1997110. På grund av den snabba 
utvecklingen av betal-TV var man oroad över att allmänheten i allt större utsträckning skulle 
nekas fritt tillträde till viktiga nationella evenemang och händelser av allmänt intresse, som 
utgör en del av det "nationella arvet" i medlemsländerna.111 Därför ville man möjliggöra att 
denna "allmänhetens rätt" till vissa evenemang skyddades av medlemsstaterna. Art 3a ger 
medlemsstaterna en möjlighet att upprätta en nationell lista över sådana evenemang som av 
den medlemsstaten anses vara av en sådan betydelse att allmänheten ska garanteras fri TV-
bevakning; antingen direkt eller i efterhand. Denna lista, som kan innehålla både nationella 
och internationella evenemang, sportsliga och andra, måste bestämmas "på ett klart och öppet 
sätt" och godkännas av Kommissionen.112 

 
Art. 3a (1) föreskriver att varje medlemsstat som upprättar en sådan lista har rätt att vidta 
lämpliga nationella åtgärder 
 
"för att säkerställa att programföretag inom dess jurisdiktion inte, med utnyttjande av 
exklusiva rättigheter, sänder evenemang som av den medlemsstaten anses vara av särskild 
vikt för samhället på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i den medlemsstaten 
utestängs från möjligheten att följa sådana evenemang". 
 
En lista upprättad av en medlemsstat måste också respekteras av andra medlemsstater. 
Dessa förpliktas att tillse att programföretag inom sin jurisdiktion inte utövar exklusivitet över 
evenemang som anses vara av särskild vikt för samhället i en annan medlemsstat.113 
 
Direktivet har mötts av blandade reaktioner i medlemsstaterna. I nuläget har fyra länder valt 
att utnyttja möjligheten - Italien, Österrike, Storbritannien114 och Tyskland - medan Danmark 
har dragit tillbaka sin lista. Ytterligare två länder, Belgien och Irland, är i färd med att 
upprätta listor.115 P.g.a. motstånd från bl.a. RF har Sverige hittills avstått från att upprätta en 
lista. "TV utan gränser" har överhuvudtaget fått ett svalt mottagande av idrottsrörelsen, som 
menar att dess intäkter från TV-rättigheter kommer att minska om man inte kan erbjuda 

                                                           
110 Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1997 amending Council 
Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative 
action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities 
111 Wachmeister, Sec I p 2 
112 TV utan gränser, art 3a (1) 
113 TV utan gränser, art 3a (3) 
114 Storbritanniens lista innehåller en kategori A, med evenemang som måste kunna visas live: OS, Fotbolls-EM 
och -VM, FA-cupen i fotboll, Skotska FA-cupen (i Skottland), the Grand National, the Derby, Wimbledon, 
finalen i Rugby League Challenge Cup och finalen i Rugby-VM. B-kategorin innehåller bl.a. Ryder Cup och 
British Open i golf. Till dessa evenemang måste highlights kunna visas. (OJ C/328, 18/11 2000, s 2-7) 
115 Commission Press Release: What changes will be made to the Community's audiovisual policy? Work 
programme for reviewing the "Television without frontiers" Directive, IP/03/6, 7/1 2003. 
http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi (besökt den 28/3 2003) 
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exklusivitet. Betal-TV-kanaler kommer ju inte vara beredda att betala lika mycket, om man 
ändå är tvungen att licensiera produkten till "free TV". 
 
Historiskt sett så har stora evenemang som OS, fotbolls-VM o.s.v. alltid sålts till köpare som 
kan garantera fritt tillträde för allmänheten; helt enkelt därför att arrangörerna vill att så 
många som möjligt ska kunna se tävlingarna. Den europeiska sammanslutningen av public 
service-företag, EBU, har t.ex. alltid erhållit rättigheterna för Europa till fotbolls-VM, fram 
till VM i Japan / Sydkorea 2002, då EBU inte kunde mäta sig med den privata Kirch Group.116 
Det faktum att matcherna sedan underlicensierades till "free TV"-kanaler i medlemsländerna 
och kunde ses av alla tittare i t.ex. Sverige, hade troligen varit svårare att uppnå utan "TV utan 
gränser". Art 3a i direktivet grundar sig uppenbarligen på en avvägning mellan motstående 
intressen, där Rådet och Parlamentet kommit fram till att allmänhetens intressen i detta fall 
måste skyddas mot marknadens naturliga verkningar. 
 
 
4 EG:s konkurrensregler och handel med TV-rättigheter till sportevenemang 
 
Då vi har konstaterat att idrott, och då inte minst idrottsassociationernas förfaranden, är 
underkastade EG-rätten, är ju en naturlig följd att de även är underkastade Kommissionens 
jurisdiktion i konkurrensrättsliga frågor. Med tanke på den omfattande ekonomiska aktivitet 
som bedrivs inom ramen för idrottsföreningars verksamhet i de allra flesta stora sporter i 
unionen, är det nog svårt att argumentera emot att i alla fall de stora klubbarna uppfyller 
företagskriteriet i art 81. Därmed så räknas, i konkurrensrättslig mening, de beslut som fattas 
av förbunden, t.ex. FIFA och UEFA, som avtal mellan, eller sammanslutningar av, företag. I 
den mån förbundens bestämmelser eller förfaranden har konkurrensbegränsande syfte eller 
effekt, kan de följaktligen strida mot förbudet i art 81.1. Även förbudet i art 82 mot missbruk 
av dominerande ställning kan komma att aktualiseras av handeln med TV-rättigheter till 
idrottsevenemang. I det följande skall jag identifiera de viktigaste typiska problemområdena, 
samt Kommissionens inställning i några olika fall. 
 
 
4.1 Kollektiv försäljning 
 
Redan i inledningen till denna uppsats nämndes idrottsassociationers kollektiva försäljning av 
TV-rättigheter som ett förfarande som kan ha konkurrensrättsliga implikationer. Så är fallet 
om deltagarna skulle kunna sälja rättigheterna individuellt - som fallet är med t.ex. deltagande 
fotbollsklubbar i en nationell liga - och egentligen alltså kan betraktas som inbördes 

                                                           
116 Gardiner, s 417. Kirch-gruppen gick för övrigt i konkurs under 2002. 
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konkurrenter. En kollektiv försäljning av rättigheterna till de ingående evenemangen, t.ex. 
matcher i en nationell fotbollsliga, skulle i så fall uppenbarligen begränsa den horisontella 
konkurrensen mellan lagen, på utbudssidan av marknaden för TV-rättigheter till matcherna. 
Det har hävdats, att en sådan konkurrensbegränsning fungerar som en priskartell mellan 
klubbarna, med följden att priset på matcherna i ligan hålls på en högre nivå än om klubbarna 
skulle bedriva individuell försäljning. Dessutom kan utbudet begränsas, om alla rättigheterna 
buntas ihop till ett paket, där köparen inte utnyttjar rätten till alla matcherna eller kanske inte 
ens ges en rätt att visa mer än ett urval. På så sätt kan alltså kollektiv försäljning leda till färre 
matcher på TV. Vidare kan paketförsäljningen innebära att endast mycket stora företag har 
råd att köpa produkten, vilket leder till negativa effekter på marknaden i efterföljande led.117 
 
Förbunden å sin sida hävdar att kollektiv försäljning är nödvändig för att bevara solidariteten 
mellan deltagande klubbar, liksom mellan idrottens olika nivåer.118 Genom att sälja 
rättigheterna gemensamt kan förbundet genomföra en redistribution av intäkterna till de 
deltagande klubbarna, och på så sätt uppnå en jämnare fördelning än om klubbarna hade sålt 
rättigheterna individuellt: Om så hade varit fallet, är det högst sannolikt att de största, och ofta 
rikaste, klubbarna skulle kunna få ut betydligt mer för rättigheterna till sina hemmamatcher än 
de mindre klubbarna (om dessa överhuvudtaget lyckas sälja några rättigheter). Av denna 
anledning är ett redistributionssystem nödvändigt för att upprätthålla en viss jämlikhet mellan 
klubbarna, och på det sättet värna om osäkerheten kring resultatet. 
 
Vidare menar man att omfördelningen som förbundet gör kommer även lägre nivåer av 
idrottsrörelsen till nytta, genom den s.k. "trickle down"-effekten. Detta grundas på tanken att 
klubbarnas inkomster från sin elitverksamhet "sipprar ned" genom nivåerna, och används för 
att finansiera även verksamheten på lägre nivåer. En jämnare fördelning på elitnivå kommer 
därför att innebära en jämnare fördelning på amatörnivå. Det säljande förbundet använder 
dessutom ofta en del av intäkterna från TV-rättigheterna till s.k. solidaritetsbetalningar, som 
går direkt till idrottens lägre nivåer. På så vis upprätthåller man solidariteten mellan 
professionell och amatöridrott, och stimulerar utbildningen av unga spelare; något som är 
mycket viktigt för sportens levnadskraft. Vidare är kollektiv försäljning många gånger det 
enda rimliga tillvägagångssättet, t.ex. i sporter där deltagarna är individer, eller av andra skäl 
inte kan göra anspråk på äganderätten till TV-rättigheterna till evenemanget.119 

                                                           
117 Schaub, s 5, Pons, s 13 
118 Se t.ex. UEFAs skrivelse till idrottsminister Ulrica Messing angående Idrottsdeklarationen och 
Kommissionens utredning av försäljningen av rättigheterna till Champions League (dnr N2001/3687/ISE), Ds 
2001:54, s 54f. Se även det tyska fotbollförbundets, DFB, inlaga i det pågående ärendet hos Kommissionen; 
Case No IV/37.214 (OJ C6, 9/1 1999, s 10-11) 
119 Företrädare för Kommissionen har uttryckt denna ståndpunkt: se t.ex. Wachtmeister, Sec III p 3; Monti, M 
(EU-kommissionär ansvarig för konkurrensfrågor), Competition and Sport - the Rules of the Game, anförande 
den 26/2 2001. En tysk domstol i Frankfurt har kommit till samma slutsats angående FIA:s rätt att sälja 
rättigheterna till European Truck Racing Cup. Beslutet baserades dock även på det faktum att FIA ansågs vara 
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Olika inställningar till kollektiv försäljning 
 
Inställningen till för- respektive nackdelarna med kollektiv försäljning skiljer sig mellan olika 
länder. I USA har kollektiv försäljning av TV-rättigheter till baseball, basket, amerikansk 
fotboll och ishockey givits ett uttryckligt undantag från antitrustlagstiftningen genom den s.k. 
Sports Broadcasting Act.120 Denna godkändes av Kongressen 1961, som en reaktion på domen 
i målet United States v NFL121. I målet förbjöds klubbarna i NFL att sälja sändningsrättigheter 
gemensamt, då ett sådant avtal ansågs strida mot Section 1 i the Sherman Act, som är 
ryggraden i den amerikanska antitrustlagstiftningen.122 Kongressen ansåg att de positiva 
effekter för idrotten som kollektiv försäljning medför, gjorde att undantag bör ges från 
antitrustreglerna. Då det i amerikansk rättspraxis hade utbildats en "case law" med motsatt 
innebörd, krävdes reglering via lagstiftning.123 Undantaget ger dock inte ett "carte blanche" 
för konkurrensbegränsande klausuler inom ramen för det kollektiva försäljningsförfarandet, 
såsom begränsning av antalet sända matcher, eller förbud för klubbarna att sända outnyttjade 
rättigheter individuellt.124   
 
I Tyskland infördes 1998, som en följd av den ovan nämnda domen angående kollektiv 
försäljning av European Truck Racing Cup125, ett undantag i den tyska 
konkurrenslagstiftningen för kollektiv försäljning av TV-rättigheter till idrottsevenemang, 
under förutsättning att det gynnar ungdoms- och amatöridrott genom en redistribution av 
intäkterna.126 I sammanhanget bör understrykas att regeln inte ger undantag från EG:s 
konkurrensregler, som ju är tillämpliga så snart ett förfarande har gemenskapsdimension.127 
En helt annan ståndpunkt än i USA och Tyskland, har intagits av den nederländska 
konkurrensmyndigheten, som förra året helt förbjöd det nederländska fotbollförbundet 
(KNVB) att sälja rättigheterna till den högsta ligan, Eresdivisie. Beslutet träder i kraft den 1/8 
2003, varefter klubbarna måste sälja rättigheterna individuellt.128 
 
                                                                                                                                                                                     
delägare i den "joint venture" som mästerskapet ansågs utgöra; (Regional Court in Frankfurt am Main, decision 
of 18/3 1998, kommentar i: Lentze, G, Governing bodies and the ownership of television rights (1998) 5(4) 
Sport Law Administration and Practice 9.) 
120 Sports Broadcasting Act, 15 U.S.C. §§ 1291-95 (1994) 
121 United States v National Football League, 196 F. Supp. 445 (E.D. Pa. 1961) 
122 Section 1 i the Sherman Act föreskriver: "Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or 
conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be 
illegal. (…)" 15 U.S.C. § 1 (1988) 
123 Anderson, D L, The Sports Broadcasting Act: Calling it what it is - Special interest legislation, Hastings 
Communications and Entertainment Law Journal, Summer 1995 
124 NCAA v Board of Regents of the University of Oklahoma (468 U.S. 85 (1984)) ; Chicago Professional Sports 
Ltd. Partnership v National Basketball Association, N.D.Ill.1991, 754 F.Supp. 1336 (1991) 
125 Se ovan, FN 119. 
126 Lentze, a a, se FN 119. 
127 Se nedan om Kommissionens granskning av det tyska fotbollförbundets kollektiva försäljning av rättigheterna 
till Bundesliga, som inleddes 1999. 
128 Toft, s 9 
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Inte heller på klubbnivå råder samstämmighet i frågan om kollektiv försäljning. För små 
klubbar och föreningar längre ner i seriesystemet erbjuder den omfördelning av intäkterna 
som TV-rättigheterna inbringar en viktig inkomstkälla, som de säkerligen inte hade kunnat 
åstadkomma genom individuell försäljning. Däremot klagas det i vissa fall i de lägre nivåerna 
på att redistributionssystemet inte på ett tillräckligt effektivt sätt fördelar intäkterna nedåt i 
leden. UEFA:s sätt att fördela intäkterna från Champions League är ett exempel på detta.129 
Enligt de gällande bestämmelserna, som för närvarande är föremål för granskning av 
Kommissionen, så går ca 75 % av TV-intäkterna till de deltagande klubbarna (baserat på 
prestation) och ca 15 % till "solidaritets- betalningar".130 Samtidigt klagar de större klubbarna 
på bristande transparens i finansiering och distribution av intäkterna. Storklubbarna i England 
- "the big six"131 - har antytt de inte kommer att godkänna Premier Leagues nästa TV-avtal, 
om de inte ges mer än en tjugondel var; något de anser sig förtjäna, då de står för ca 80 % av 
TV-publiken.132 Ett liknande bråk uppstod våren 2002 då "the Old Firm", d.v.s. skotska 
Premier Leagues två storlag Glasgow Rangers och Celtic FC, vägrade skriva under det nya 
TV-avtalet och krävde att få bättre valuta för sin överlägsna attraktionskraft.133 
 
Den motsatta effekten har gått att se i Italienska Serie A, där klubbarna i stor utsträckning 
säljer rättigheterna till sina hemmamatcher på en individuell basis. Säsongen 2002/2003 var 
länge i fara, p.g.a. att åtta av de mindre klubbarna inte hade lyckats träffa några TV-avtal alls, 
varpå samtliga klubbar i ligan gick ut i en gemensam "strejk".134 Ligan kunde dock sparkas 
igång - två veckor försenad - efter att de sex topplagen erbjudit sig att dela med sig av sina 
TV-avtal.135 
 
Ärenden under behandling hos Kommissionen 
 
UEFA: Kommissionen utfärdade den 19 juli 2001 ett s.k. "statement of objections" till UEFA, 
avseende dess kollektiva försäljning av rättigheterna till Champions League.136 (Ärendet rör 
både de horisontella effekterna av avtalet med de deltagande klubbarna, och de vertikala 
effekterna av den exklusiva försäljningen. Jag kommer dock att redogöra för ärendet i sin 
helhet redan i detta avsnitt.) Kommissionen menade att avtalet mellan UEFA och klubbarna 

                                                           
129 Gardiner, s 180 
130 Commission memorandum: The UEFA Champions League background note, MEMO/01/271, 20/7 2001 
131 Manchester United, Arsenal, Liverpool, Newcastle United, Chelsea och Leeds United brukar inofficiellt 
betecknas som "de sex stora" i Premier League. 
132 Campbell, D, Top football clubs seek own TV deal, The Observer, 25/8 2002 
133 Se också ovan, avsnitt 2.1, angående Feyenoords rättsliga tvist med KNVB. 
134 Clubs vote to delay Serie A start, The Guardian, 20/8 2002 
135 Serie A ready for launch after TV agreement reached, The Guardian, 10/9 2002 
136 Commission press release: Commission opens proceedings against UEFA's selling of TV rights to UEFA 
Champions League, IP/01/1043, 20/7 2001 
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om kollektiv försäljning hindrade klubbarna från att exploatera sina egna, klubb-relaterade 
kommersiella rättigheter, och begränsade konkurrensen mellan dem, då det omöjliggjorde 
individuell försäljning. Dessutom innebar bestämmelserna att ett stort antal matcher inte 
visades alls, eftersom klubbarna inte ens tilläts att sälja oanvända rättigheter. Kommissionen 
ansåg också att bestämmelserna fördröjde utvecklingen av New Media, eftersom de även 
begränsade möjligheterna att sälja rättigheterna till Internet- och UMTS-bevakning av 
matcherna. 
 
Vidare ansåg man att UEFA:s kollektiva försäljning av TV-rättigheterna fick särskilt 
allvarliga konsekvenser för konkurrensen, eftersom alla rättigheterna såldes exklusivt till en 
köpare per land. Man konstaterade att fotboll är en drivkraft för utvecklingen av TV-
marknaden, och att fullständig exklusivitet till ett bolag i upp till fyra år innebär en allvarlig 
konkurrensbegränsning på TV-marknaden. Då alla rättigheter säljs i ett paket, blir också en 
följd att bara stora TV-bolag har råd att köpa produkten. Den koncentration av TV-marknaden 
som kan uppkomma, leder till att det blir svårare för potentiella konkurrenter att etablera sig 
på marknaden. Kommissionen uttrycker även oro för att total exklusivitet leder till högre 
priser och färre matcher på TV.137 
 
UEFA presenterade den 8 januari 2002 ett förslag till förändringar i syfte att erhålla ett 
godkännande från Kommissionen. Förändringarna innebär en rätt för deltagande klubbar att 
själva sälja rättigheterna till sina hemmamatcher, om UEFA inte lyckas sälja dem. Både 
UEFA och klubbarna ges rätt att sälja Internet- och UMTS-rättigheter till matcherna. UEFA 
lovade vidare att inte sälja exklusiva rättigheter för en period överstigande tre år. Dessutom 
föreslog man en uppdelning av rättigheterna i ett antal mindre paket138, i syfte att möjliggöra 
även för mindre TV-bolag att konkurrera om rättigheterna. Dessa olika paket kan säljas till 
olika aktörer, även inom samma geografiska marknad, och följaktligen motverka ett bolags 
totala monopol. 
 
Kommissionen publicerade den 17 augusti 2002 ett preliminärt beslut att godkänna UEFA:s 
nya bestämmelser.139 I en kommentar sade en företrädare för Kommissionen att UEFA:s 
förslag 
- förbättrar produktionen och distributionen av Champions League-produkten; 
- ger tittarna enklare tillträde till innehållet; 
- inte påtvingar oproportionerliga restriktioner på deltagande klubbar 
- …eller på utnyttjandet av de olika mediarättigheter som kan utvinnas ur Champions 

                                                           
137 Commission memorandum…, se FN 130 
138 Detta "rights segmentation table" går att hitta på www.uefa.com 
139 Notice (…) concerning case COMP/C.2/37.398 (se ovan, FN 32), s 3 
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League-produkten.140 
 
Uppenbarligen är denna uppräkning avsedd att jämföras mot de fyra kriterierna för undantag i 
art 81.3141, vilket tyder på att Kommissionen grundade sitt beslut på undantagsregeln. Det 
slutgiltiga beslutet meddelades den 24 juli 2003, varmed utredningen mot UEFA formellt 
avslutades.142 
 
FA Premier League: Den 20 december 2002 meddelade Kommissionen engelska FA att man 
inte accepterar det sätt på vilket förbundet bedriver kollektiv försäljning av rättigheterna till 
Premier League i Storbritannien och på Irland.143 Kommissionen menar att förfarandet innebär 
en begränsning av den horisontella konkurrensen, eftersom klubbarna helt förbjuds att sälja 
rättigheter individuellt, även sådana som inte utnyttjas. Bestämmelserna innebär också en 
begränsning av antalet matcher som får visas av köparen, och dessa båda regler leder till färre 
matcher i TV.144 Under det nuvarande avtalet, där BSkyB har getts exklusivitet, visas bara ca 
100 matcher (66 live på betal-TV och resten på pay-per-view) av de 380 som spelas i ligan 
varje år. Ingen av dessa matcher går att se live på "free TV". Den kollektiva försäljningen 
innebär således en begränsning i utbudet. Vidare anser Kommissionen att förfarandet fungerar 
som en "price fixing"-mekanism, eftersom klubbarna inte tillåts konkurrera med varandra. 
Kommissionen understryker att man helt står bakom Nice-deklarationen, vari en 
redistribution av intäkterna från kollektiv försäljning erkännes som välgörande för 
solidariteten inom sport, men påpekar samtidigt att de konkurrensbegränsande inslagen i FA:s 
kollektiva försäljning inte är proportionerliga för att uppnå dessa motiv. 
 
Kommissionen har också synpunkter på de konkurrenshämmande effekter som den exklusiva 
försäljningen av alla liverättigheter till en köpare har på TV-marknaden. När alla rättigheter 
buntas ihop i ett paket, innebär det att endast mycket stora TV-bolag har råd att köpa 
produkten. Detta leder till att konkurrenterna stängs ute från "key content", vilket i sin tur 
leder till högre priser och mindre fotboll i TV. 
 
Kommentatorer tror att Kommissionen kommer tvinga FA att avhjälpa problemen med 
exklusivitet genom att dela upp rättigheterna, och t.ex. erbjuda två live-paket; ett för betal-TV 
och ett annat för "terrestrial TV", som då skulle vara tillgängligt för de markbundna "free 

                                                           
140 Toft s 13f 
141 Se vidare om detta nedan, under den rättsliga bedömningen av det horisontella avtalet. 
142 Commission press room: Commission clears UEFA’s new policy regarding the sale of the media rights to the 
Champions League, IP/03/1105, 24/7 2003 
143 Commission press room: Commission opens proceedings into joint seeling of media rights to the English 
Premier League, IP/02/1951, 20/12 2002 
144 Ett liknande resonemang fördes i det amerikanska fallet NCAA v Board of Regents… (se ovan, FN 124), 
rörande det amerikanska college-baseballförbundets reglers förenlighet med den amerikanska federala 
antitrustlagstiftningen, Sherman Act Sec.1. 
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TV"-kanalerna BBC, ITV och C4.145 Det är också troligt att FA uppmanas att ge klubbarna 
större möjligheter att sälja pay-per-view-rättigheter individuellt, t.ex. utanför de Brittiska 
öarna.146 
 
Det tyska fotbollförbundet, DFB, underrättade 1999 Kommissionen om sina bestämmelser om 
kollektiv försäljning av TV-rättigheterna till Bundesliga, i syfte att erhålla ett icke-
ingripandebesked.147 DFB hävdar att man är åtminstone delägare av rättigheterna, och att 
bestämmelserna inte faller under art 81.1. Vidare menar man att den kollektiva försäljningen 
underlättar distributionen av rättigheterna och är nödvändig för att upprätthålla solidariteten 
mellan klubbarna och mellan sportens olika nivåer. Kommissionen har ännu inte gjort något 
officiellt uttalande i frågan. 
 
Rättslig bedömning av det horisontella avtalet om kollektiv försäljning 
 
Ovan har diskuterats vem som bör ses som den naturliga ägaren till ett idrottsevenemang. Vi 
har konstaterat, att detta är en fråga för respektive medlemsstats lagstiftning, men att det i vart 
fall torde bero till stor del på evenemangets utformning; bl.a. vilken idrott frågan gäller.148 
Med avseende på fotboll ter det sig nog mest naturligt att anse hemmaklubben vara ägaren, 
men förbundet eller ligan kan mycket väl tänkas vara delägare genom att stå för evenemanget 
som helhet, och alltså ligga bakom den s.k. "liga-produkten".149 Art 81 EGF kan dock komma 
i fråga i båda dessa fall, då den kollektiva försäljningen antingen är att betrakta som ett 
samarbete mellan företag eller som ett beslut av en företagssammanslutning.150 Ett sådant 
horisontellt avtal torde i dessa fall (då praktisk möjlighet till individuell försäljning, och 
därmed inbördes konkurrens, föreligger) anses begränsa den horisontella konkurrensen mellan 
klubbarna och kan ha som effekt att priserna hålls uppe och utbudet begränsas; inte minst 
kombinerat med försäljning av rättigheterna på en exklusiv basis.151 
 
I vissa fall, där evenemanget inte är av den typen att de individuella deltagarna kan göra 
anspråk på äganderätten till rättigheterna152, är det naturligt att det arrangerande förbundet ska 

                                                           
145 Gibson, O, BBC and ITV ready bids for Premiership rights, The Guardian, 25/2 2003 
146 Campbell, D, Sky's the limit as clubs cash in on TV rights, The Observer, 15/12 2002 
147 Case No IV/37.214 - DFB: Central marketing of TV and radio broadcasting rights för certain football 
competitions in Germany, OJ C6, 9/1 1999, s 10-11 
148 För en utförlig diskussion, se ovan, avsnitt 2.1 
149 Se brittiska Restrictive Trade Practices Courts resonemang ang. Premier League, ovan, avsnitt 2.1 
150 Här måste påpekas, att en förutsättning är att förfarandet har gemenskapsdimension. För de stora ligorna i 
Europa torde detta kriterium lätt uppfyllas, eftersom rättigheterna säljs till ett antal olika länder. Även för en liten 
nationell liga som den svenska torde det dock finnas en i alla fall potentiell marknad t.ex. i Danmark, och 
därmed är samhandelskriteriet uppfyllt. Under alla omständigheter så kan ju förfarandena dock komma att 
granskas under nationell konkurrenslagstiftning. 
151 Om exklusivitet, se vidare nedan, avsnitt 4.2 
152 Som exempel kan nämnas OS och friidrotts-VM 
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anses som den rättmätiga ägaren. I så fall föreligger ju inget avtal om kollektiv försäljning. 
Art 81 kan då inte komma i fråga med avseende på försäljningen som sådan, men däremot art 
82.153 Detta kan tänkas ske om det är så att förbundet tagit kontroll över rättigheterna genom 
att utnyttja sin dominerande ställning såsom reglerande organ eller såsom arrangör av ligan. 
Art 82 kan också komma i fråga om produktmarknaden definieras så snävt att förbundet 
anses ha en dominerande ställning genom sin ensamrätt att sälja TV-rättigheterna: Champions 
League skulle t.ex. kunna utgöra en utskiljbar undermarknad till produktmarknaden för TV-
rättigheter, varför UEFA i sådana fall skulle ha totalt monopol som säljare på den 
marknaden.154 Det måste dock understrykas, att en dominerande ställning i sig inte är ett brott 
mot konkurrensreglerna. Om däremot ett förbund, som på något sätt åtnjuter en dominerande 
ställning, missbrukar denna, t.ex. genom att bevilja alltför långa perioder av exklusivitet till 
en köpare, eller begränsar antalet matcher som tillåts visas av köparen, så kan förfarandet 
angripas med stöd av art 82. Till detta återkommer jag nedan, inom ramen för den rättsliga 
bedömningen av det vertikala exklusivitetsavtalet med köparen. 
 
Medan art 82 alltså bara kan tillämpas då en dominerande ställning har missbrukats, så kan 
samarbeten mellan klubbar strida mot art 81.1 redan genom sina potentiellt 
konkurrenshämmande effekter. De konkurrensbegränsningar som jag ovan har angett att 
kollektiv försäljning kan innebära, talar för att art 81.1 à priori skulle tillämpas på sådant 
förfarande.155 Först i nästa steg får man i så fall ta ställning till, om det finns skäl för att medge 
undantag enligt art 81.3. 
 
Vid tillämpningen av art 81.3, anser sig Kommissionen ha en relativt bred 
bedömningsmarginal, när det gäller att väga konkurrensmässiga för- och nackdelar mot 
varandra. Under vissa omständigheter tillåts även andra aspekter än rent ekonomiska att spela 
in156: Här måste understrykas betydelsen av Idrottsdeklarationen, som uppmanar 
institutionerna att ta hänsyn till idrottens specificitet i sin tillämpning av gemenskapsrätten. I 
deklarationens punkt 15 erkännes uttryckligen kollektiv försäljning som ett medel för att 
upprätthålla solidariteten mellan idrottens olika nivåer. Kommissionen har även i 
Helsingforsrapporten uttalat, att solidaritetsaspekten bör tas i beaktning vid bedömningen av 
undantag för kollektiv försäljning. En förutsättning är förstås att åtgärderna förbundet valt är 
ett effektivt och proportionerligt sätt att uppnå denna målsättning.157 I detta avseende måste 
alltså kontrolleras, att systemet för redistribution av intäkterna är utformat på ett sådant sätt att 
man därmed åstadkommer bättre jämställdhet och solidaritet mellan klubbarna, och att detta 

                                                           
153 Wachtmeister, Sec III p 4 
154 För en utförligare diskussion om bestämmande av den relevanta marknaden, se ovan, avsnitt 2.3. 
155 Pons s 17 
156 A st 
157 Toft s 17 
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utgör "a genuine and material part of the objectives".158 Det har ibland föreslagits, att den 
nödvändiga redistributionen skulle kunna åstadkommas även vid individuell försäljning, om 
man upprättade någon form av solidaritetsfond, dit en viss andel av intäkterna skulle gå och 
sedan omfördelas. Denna lösning har av företrädare för idrottsrörelsen betecknats som 
orealistisk, komplicerad och svår att genomföra i praktiken.159 Det torde också finnas en risk 
att klubbarna inte ser ett tillräckligt stort incitament för att sälja sina rättigheter, om de bara 
får behålla en bråkdel av vinsten. 
 
Det bör i sammanhanget påpekas, att Kommissionens inställning, att man anser sig ha rätt att 
ta hänsyn till andra än rent ekonomiska aspekter vid tillämpningen av art 81.3, ännu inte har 
bekräftats av Domstolen. Den traditionella tillämpningen av art 81.3 tillåter endast en 
bedömning med avseende på de fyra villkor för undantag som ställs upp i artikeln, nämligen: 
 
- avtalet måste bidra till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att 

främja tekniskt framåtskridande; 
- avtalet måste tillförsäkra konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom 

uppnås; 
- avtalet får inte ålägga de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att 

uppnå målet, samt 
- avtalet får inte ge företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel på en väsentlig del av 

varorna i fråga. 
 
Det första kriteriet torde kunna anses uppfyllt, om man tar i beaktning att den kollektiva 
försäljningen är en förutsättning för att bibehålla någorlunda jämlika styrkeförhållanden 
mellan deltagarna, och på så sätt värna om osäkerheten kring resultatet. Härigenom 
åstadkommes en produkt med högre kvalitet, och "produktionen" på lång sikt säkras. Denna 
kvalitetshöjning torde vidare komma konsumenterna till nytta, varför även det andra kriteriet 
kan anses uppfyllt. Huruvida det tredje kriteriet, som förbjuder oproportionerliga 
begränsningar, är uppfyllt, kommer till stor del att bero på hur det enskilda avtalet är 
utformat: Utbudsbegränsningar, hopbuntning av alla rättigheter i ett paket liksom förbud för 
klubbarna att sälja outnyttjade rättigheter individuellt är troligen inte proportionerliga. 
 
Det fjärde kriteriet, att avtalet inte får innebära att konkurrensen sätts ur spel för en väsentlig 
del av varorna på marknaden, kan vara svårt att uppfylla om marknaden definieras så snävt 
att det säljande förbundet får en total monopolställning. (Så är fallet med t.ex. Champions 
League och många europeiska nationella fotbollsligors hemmamarknader.) Kollektiv 
                                                           
158 Wachtmeister, Sec III p 8 
159 Malmsten, telefonintervju den 4/4 2003 (Se FN 6); Se även tyska DFB:s argument i sin ansökan om en 
negativattest, tidigare i detta avsnitt. 
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försäljning får ju då effekten, att all horisontell konkurrens på utbudssidan försvinner. Det 
faktum att kollektiv försäljning i dessa fall har effekten av en priskartell kan tyckas svårt att 
undkomma, eftersom alla rättigheter bjuds ut till ett gemensamt pris. En viss priskonkurrens 
kan dock åstadkommas, om klubbarna ges rätt att sälja rättigheterna individuellt om de inte 
utnyttjas. På så sätt förhindras förbundet att sätta priserna för högt, eftersom intresserade 
köpare kan vänta ut förbundet, och sedan köpa rättigheterna billigare av klubben. Står 
däremot förbundets pris i ett rimligt förhållande till efterfrågan, så kan köparen inte vänta utan 
att riskera att någon annan köper de intressanta rättigheterna. I detta fall skulle alltså 
prisbildningsmekanismen fungera, och konkurrensen har inte satts ur spel helt och hållet. Vid 
en välvillig tolkning av art 81.3, skulle detta kunna räcka för att även det fjärde kriteriet kan 
anses vara uppfyllt. 
 
På senare tid har även Domstolen visat sig förstående för att andra aspekter, som inte passar 
in i det "schablonartade bedömningsmönstret enligt art 81.3"160, kan förtjäna att beaktas i 
tillämpningen av art 81. Istället för att som Kommissionen göra en mer flexibel 
helhetsbedömning av art 81.3, så tycks EGD dock föredra en "rule of reason"-inspirerad 
tolkning redan av art 81.1: I den uppmärksammade domen i Wouters (2002) ansåg Domstolen 
en bestämmelse tillämpad av det nederländska advokatsamfundet helt falla utanför art 81.1, 
trots att den uppenbart begränsade konkurrensen.161 Domstolen tillmätte därvid allmänna 
konsumentnytto-överväganden en avgörande betydelse.162 
 
Skulle ett motsvarande resonemang föras angående idrottsassociationers förfaranden, är en à 
priori-tillämpning av art 81.1 långt ifrån en självklarhet. Det är alltså inte helt klart i vilket 
skede av bedömningen av art 81 som sportens specifika karaktär kan tas i beaktning. Att så 
kan ske är emellertid tveklöst. Sociala och kulturella aspekter, liksom nödvändigheten att 
upprätthålla den ekonomiska balansen mellan klubbarna och osäkerheten kring resultatet, 
tillåts alltså spela in. I den mån dessa mål inte kan uppnås med mindre medel (t.ex. en 
solidaritetsfond) så kan kollektiv försäljning undantas från konkurrensreglerna. Bedömningen 
måste ske från fall till fall, beroende på hur det horisontella avtalet är utformat. 
 
Konkurrensbegränsningar i form av begränsat utbud kan, som vi sett i UEFA- och FA-fallen, 
åstadkommas genom kollektiv försäljning. Ibland vill förbundet inte sälja alla rättigheter, 
därför att man fruktar att för mycket TV-bevakning kan skada åskådarsiffrorna på arenorna.163 
Följaktligen förbjuds även klubbarna att marknadsföra rättigheterna till de osålda matcherna. 
                                                           
160 Stenberg, s 92 
161 C309/99, Wouters et.al. v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (2002), p.110 
162 Wouters, p.97 
163 Detta synsätt tycks dock förlora anhängare: SvFF:s chefsjurist Krister Malmsten är av åsikten att TV-
bevakning ökar intresset för mästerskapet, och ser ett samband mellan ökad TV-bevakning och ökade 
publiksiffror. Intervju den 4/4 2003, se FN 6. 
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Detta är överhuvudtaget vanligt förekommande då försäljningen sker med exklusivitet: Även 
om en köpare inte utnyttjar alla rättigheter, så tillåts inte klubbarna att sälja individuellt, 
eftersom detta skulle sänka värdet på köparens ensamrätt. Dessa typer av utbudsbegränsningar 
minskar naturligtvis möjligheterna för det kollektiva försäljningsavtalet att falla utanför art 
81.1 eller att få undantag enligt art 81.3. Problemet avhjälps naturligtvis genom att låta 
klubbarna sälja outnyttjade rättigheter individuellt, eller själva sända sina hemmamatcher på 
klubb-TV. Här måste rättstillämparen göra en avvägning av vad som är en under 
omständigheterna godtagbar konkurrensbegränsning, med tanke på att försäljningspriset för 
rättigheterna givetvis blir lägre om fullständig exklusivitet inte kan erbjudas. 
 
Avtalet om kollektiv försäljning kan föreskriva att rättigheterna ska säljas exklusivt till en 
köpare på respektive nationell marknad. Detta kan leda till en marknadsuppdelning, men det 
bör påpekas att det inte är en marknadsuppdelning mellan de horisontella avtalsparterna i 
syfte att minska priskonkurrensen. De marknadsuppdelande effekterna av kollektiv 
försäljning är snarare en fråga som bör tas upp i den rättsliga bedömningen av det vertikala 
avtalet med köparen, vilket kommer att behandlas i följande avsnitt. 
 
Slutligen så kan det horisontella avtalet, som vi har sett, även påverka den tekniska 
utvecklingen på angränsande marknader, såsom för Internet-rättigheter och annat utnyttjande 
av mer klubb-specifika kommersiella rättigheter. I bedömningen av det enskilda fallet, 
kommer det naturligtvis att vara lättare att vinna konkurrensrättsliga sympatier för ett avtal, 
vari klubbarna åläggs minimala restriktioner i sin möjlighet att exploatera sina diverse 
kommersiella rättigheter. 
 
 
4.2 Exklusivitet 
 
Då man undersöker de konkurrensrättsliga aspekterna av kollektiv försäljning, är det 
oundvikligt att uppmärksamma de effekter som uppstår då sådana förfaranden kombineras 
med exklusivitet. Frågan om exklusivitet kan aktauliseras redan i det horisontella avtalet om 
gemensam försäljning, där rättighetsinnehavarna kan komma överens om att försäljningen ska 
ske på en exklusiv basis. Samma resonemang blir tillämpligt om detta föreskrivs i det säljande 
förbundets stadgar, som ju är en överenskommelse mellan förbundets medlemmar. 
Exklusivitetsklausuler kan ha konkurrensbegränsande effekter redan på marknaden för TV-
rättigheter till sportevenemang, eftersom den ensamrätt som erbjuds köparen ofta innebär att 
de deltagande klubbarna hindras från att sälja rättigheter individuellt. Trots att det köpande 
TV-bolaget inte utnyttjar alla sina förvärvade rättigheter, så förbjuds klubbarna i vissa fall, 
som bevittnats i exemplen UEFA och FAPL ovan, att sälja outnyttjade rättigheter, eftersom 
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en individuell försäljning skulle inkräkta på köparens exklusivitet. Dessutom innebär 
exklusiviteten till TV-rättigheterna ofta att de säljande klubbarna förhindras att sälja andra 
närbesläktade rättigheter såsom sändningsrätt via Internet. På detta sätt  kan exklusiviteten 
komma att begränsa utvecklingen av ny teknologi och framväxten av nya produktmarknader. 
 
Naturligtvis uppkommer konkurrensrättsliga frågeställningar också p.g.a. det vertikala avtalet, 
där det säljande förbundet ger det köpande TV-bolaget en exklusiv rätt att exploatera 
rättigheterna inom ett visst geografiskt område. Det är i detta förhållande, och på marknaden i 
efterföljande led, d.v.s. TV-marknaden, som effekterna på konkurrensen blir mest påtagliga. 
Som påpekades av Kommissionen i dess meddelande till FA, så blir effekten av den 
"hopbuntning" av rättigheterna, som kollektiv försäljning innebär, att bara de stora 
medieföretagen har råd att köpa hela paketet. Detta faktum, kopplat med exklusivitet, kan få 
mycket allvarliga konsekvenser, då det kan leda till en koncentration av alla intressanta 
rättigheter i händerna på en eller ett fåtal starka aktörer på den aktuella geografiska 
marknaden. Med tanke på den enorma betydelse som sportevenemang har för att locka till sig 
tittare - speciellt på betal-TV- och pay-per-view-marknaderna - inser man lätt att omöjligheten 
att anskaffa attraktiva sporträttigheter höjer inträdeshindren på TV-marknaden avsevärt, och 
leder till s.k. "foreclosure of the market".164 
 
De stora TV-bolagens monopol på värdefullt programinnehåll kan innebära något av ett 
Moment 22 för potentiella konkurrenter: Kan man inte erbjuda ett konkurrenskraftigt sport-
utbud, så blir det svårt att etablera en bred kundbas. Goda utsikter att kunna attrahera tittare är 
många gånger en förutsättning för att man ska få en plats på en distributionsplattform varifrån 
man kan sända sin kanal.165 Ägarna av dessa distributionsplattformar - vare sig det gäller kabel 
eller satellit - är naturligtvis mer intresserade av att upplåta utrymme för kanaler med 
potentiellt stor tittarskara. Denna onda cirkel försvårar nyetablering på marknaden, speciellt 
om alla intressanta programrättigheter redan är uppköpta av de befintliga konkurrenterna. 
 
Ett närbesläktat problem är den s.k. "tipping effect", vilket innebär att TV-marknaden tenderar 
att "tippa över" till förmån för det företag som först kommer över rättigheterna till de 
intressantaste  evenemangen. Effekten framstår som tydligast på betal-TV- och pay-per-view-
marknaderna, där tittaren måste ha en dekoder eller digital-TV-box för att kunna få in 
kanalerna. Utrustningen tillhandahålls vanligtvis av samma företag eller grupp av företag, 
som äger kanalerna, och är sällan kompatibel med andra företagssammanslutningars 
utsändningar. Den kund som vill byta från en betal-TV-operatör till en annan, måste alltså 
skaffa ny dekoder eller digital-TV-box. Den tröghet i utbytbarheten som detta medför, innebär 
                                                           
164 Ungerer, H (Head of division, Media and music publishing division of Competition DG), Competition policy 
and the issue of access in broadcasting markets: The Commission perspective, anförande den 14/1 2003, s 10. 
165 Se Hammargård, s 55 
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att det finns ett avsevärt "first mover advantage" på marknaden. 
 
De senaste årens tillbakagång på TV-marknaden har dessutom förorsakat sammanslagningar 
mellan olika bolags distributionsplattformar, vilket har lett till flaskhalsar på TV-marknaden. 
En annan följd är att kontrollen över kanalutrymmet har koncentrerats till ett fåtal stora 
medieföretag.166 Det är lätt att inse, att då ett medieföretag som agerar på marknaden för inköp 
av sporträttigheter, även utövar sådan s.k. "gateway control" för tillträde till TV-marknaden, 
så kan det utnyttjas för att hindra potentiella konkurrenter från att etablera sig på denna 
marknad. 
 
Förhållandena på TV-marknaden leder till slutsatsen att inträdeshindrena på TV-marknaden 
redan är mycket höga, och att försäljning av TV-rättigheter till populära idrottsevenemang på 
en exklusiv basis medför att de höjs ytterligare. 
 
De konkurrensbegränsande effekter av exklusivitet som ovan har påvisats, dels på 
"upstream"-marknaden för sporträttigheter; dels på "downstream"-marknaden för TV, 
kommer att innebära högre priser, ett begränsat utbud och en begränsad teknisk utveckling, 
vilket naturligtvis i slutändan drabbar konsumenterna. 
 
Det vore å andra sidan inte rimligt att helt utesluta exklusivitet. I många sammanhang är 
försäljning av en produkt på exklusiv basis det enda sättet att fullt ut utnyttja en tillgång. Så är 
i allra högsta grad fallet när det gäller sporträttigheter. Rätten för en TV-kanal att bevaka ett 
idrottsevenemang live kan ju bara fungera som en konkurrensfördel gentemot andra kanaler 
om dessa samtidigt är förhindrade att sända live. En stor del av priset som TV-bolagen betalar 
för rättigheterna, betalas just för exklusiviteten.167 Av denna anledning är det förstås viktigt för 
idrottsassociationerna och klubbarna att kunna erbjuda i alla fall ett visst mått av exklusivitet - 
annars skulle deras kanske största inkomstkälla minska avsevärt.168 
 
I EG-fördraget stadgas uttryckligen att institutionerna ska respektera den privata äganderätten, 
och att äganderättsfrågan inte ligger inom EG-rättens jurisdiktion.169 Däremot kan utnyttjandet 
av en äganderätt bli föremål för granskning, i den mån det inkräktar på gemenskapens 
principer. En särskilt komplicerad konflikt i detta avseende, är den som förhållandet mellan 
immateriella rättigheter (såsom de kommersiella rättigheterna kopplade till ett 
idrottsevenemang) och konkurrensreglerna ger upphov till. Både Kommissionen och 
                                                           
166 Ungerer, s 3 
167 Som BSkyB:s VD Tony Ball uttrycker det: "In sports rights, you pay a premium for exclusivity". Gibson, 
BBC and ITV ready bids for Premiership rights, se FN 145. 
168 Ds 1997:27, s 156f. För engelska FA kan Kommissionens inblandning komma att kosta hundratusentals pund; 
se Gibson, a a. 
169 Art 295 EGF 
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Domstolen har försäkrat att man respekterar den ensamrätt, som en immaterialrätt ger 
ägaren.170 Det är följaktligen i princip upp till ägaren av en sådan rättighet, att disponera över 
den och utnyttja den kommersiellt, men inte på ett sådant sätt att det skadar konkurrensen, 
t.ex. genom att monopolisera eller begränsa marknaden eller hindra produktionen och den 
tekniska utvecklingen.171 Principiellt sett så har alltså rättighetsinnehavaren en rätt att 
exploatera sin immateriella äganderätt, t.ex. genom att sälja med exklusivitet. En bedömning 
måste göras från fall till fall huruvida en exklusiv överlåtelse innebär oacceptabla 
konkurrensbegränsningar. 
 
Exklusivitet är inte nödvändigtvis skadligt för konkurrensen. I vissa fall kan det innebära 
fördelar, t.ex. då det underlättar produktionen eller distributionen av en viss produkt, eller då 
det möjliggör för nya aktörer att etablera sig på marknaden, som därmed blir mer 
konkurrensutsatt. På detta sätt resonerade den brittiska Restrictive Practice Court i det tidigare 
nämnda fallet angående FA:s försäljning av rättigheterna till Premier League till BSkyB för 
säsongerna 1993-1998. Man menade att "BSkyB:s market entry had the effect of sharpening 
competition on the market, not dimming it".172  Kommissionen godkände också avtalet, då 
man ansåg att det då nyetablerade BSkyB behövde en så lång period av exklusivitet för att få 
fäste på betal-TV-marknaden i Storbritannien.173 Kommissionen erkänner exklusivitet till 
idrottsevenemang som ett "etablerat kommersiellt förfarande"174, men menar att det finns 
anledning att begränsa exklusiviteten i fråga om längd och omfattning, speciellt då köparen är 
dominerande på marknaden i efterföljande led. Exklusivitet till ett idrottsevenemang i en 
säsong kan oftast godtas. Längre kontraktsperioder än tre år anses av Kommissionen ofta som 
oacceptabla, såvida inte särskilda hänsyn bör iakttas.175 I Vägledningen för vertikala avtal176 
antyds att en period överstigande fem år är så gott som utesluten. Vad som är acceptabelt i det 
enskilda fallet beror på hur marknaden ser ut. 
 
Just marknadens struktur, och de inblandade parternas ställning på marknaden, är av 
avgörande betydelse för om effekterna av ett exklusivavtal gynnar eller hämmar 
konkurrensen. Vi har redan sett, att om en av parterna, eller ännu värre, båda, åtnjuter en 
dominerande ställning på sina respektive marknader, så kan ovillkorlig exklusivitet få 
förödande konsekvenser i form av "market foreclosure", etc. Om exklusiviteten däremot är ett 
sätt för mindre konkurrenter att hävda sig på marknaden, kan effekterna på lång sikt vara 

                                                           
170 Ungerer, s 11 
171 Ungerer, s 11 
172 RPC, 28/7 1999; kommentar av Green, se FN 29 
173 Pons s 15. Tilläggas bör, att BSkyB enligt kontraktet endast hade delad exklusivitet med marksända BBC, 
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174 Toft, s 10 
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fördelaktiga. Av denna anledning omfattas exklusivavtal av Gruppundantagsförordningen för 
vertikala avtal.177 En första fråga att ta ställning till, är emellertid om exklusivavtalet 
överhuvudtaget faller under art 81.1. En bedömning kan också behöva göras angående en 
eventuell tillämpning av art 82 om missbruk av dominerande ställning. 
 
Rättslig bedömning av det vertikala exklusivavtalet 
 
För att ett exklusivavtal ska vara förbjudet under art 81.1, så måste säljarens förpliktelse att 
inte leverera produkten till någon annan köpare inom samma område ha syftet eller effekten 
att konkurrensen begränsas. Själva syftet med ett exklusivavtal är ju att begränsa i vart fall 
inommärkeskonkurrensen på marknaden i efterföljande led. Som redan påpekats, så måste 
dock konkurrensrätten acceptera att en innehavare av en immaterialrätt exploaterar den 
kommersiellt, och många gånger så är exklusivitet enda sättet att få rimlig avkastning därför. 
Däremot får inte utnyttjandet av denna rättighet gå så långt, att konkurrensen skadas. Särskilt 
förbjudna konkurrensbegränsningar i art 81.1 är t.ex. marknadsuppdelning178 och begränsning 
och kontroll av marknaden179. 
 
Då köparen i avtalet förbehålls ensamrätten till ett evenemang, så innebär detta en 
begränsning av marknaden, eftersom dennes konkurrenter nekas tillgång till produkten. 
Särskilt i de fall då köparen inte utnyttjar alla rättigheterna, och t.ex. bara sänder en bråkdel av 
matcherna i en fotbollsliga, så begränsas marknaden och utbudet. I det omvända fallet, då 
köparen sänder allt tillgängligt material, är utbudsbegränsningen inte lika allvarlig, eftersom 
inget material helt undanhålls konsumenten. Om exklusivavtalet är ett sätt för en liten sport 
att få TV-bevakning och öka sina inkomster, liksom för ett litet TV-bolag att profilera sitt 
utbud, så kan de konkurrensmässiga fördelarna många gånger överväga nackdelarna med 
marknadsbegränsningen. 
 
Då försäljning sker med ensamrätt till en köpare per land, kommer detta resultera i en 
marknadsuppdelning, eftersom de respektive köparna ges ett territoriellt skydd. Ett sådant nät 
av vertikala avtal får horisontella effekter på marknaden i efterföljande led. Här kan i och för 
sig nämnas, att de flesta TV-kanaler som kan vara intresserade av produkten i vilket fall 
sänder nationellt, varför en marknadsuppdelning är svår att undvika, om man väl har 
accepterat exklusiviteten i sig. Dessutom torde den geografiska marknaden också oftast 
definieras utefter de nationella gränserna, i vilket fall en försäljning på nationell basis inte 
leder till en marknadsuppdelning. 

                                                           
177 Kommissionens förordning 2790/99 av den 22 december 1999 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på 
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178 Art 81.1b) EGF 
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Exklusivavtal i allmänhet har en sådan konkurrensbegränsande karaktär att de oftast träffas av 
förbudet i art 81.1, men kan å andra sidan få undantag enligt art 81.3. I fallet med 
sporträttigheter är det dock inte uteslutet att Kommissionen och Domstolen beaktar sportens 
specificitet, såsom uttryckt i Idrottsdeklarationen, och finner art 81 otillämplig. Här måste 
dock påpekas att Idrottsdeklarationen inte nämner något specifikt om just exklusivavtal, vilket 
är fallet med kollektiv försäljning. Det torde därför finnas mindre anledning att helt undanta 
exklusivavtal från art 81:s tillämpning om de har konkurrensbegränsande inslag. Om 
exklusiviteten som erbjuds å andra sidan är begränsad i tid och omfattning, och de 
avtalsslutande parterna inte är dominerande, kan avvägningen mellan konkurrensrättens 
intressen och försäljarens immaterialrätt många gånger göras till den senares fördel. I så fall 
torde exklusivitetsavtalet helt falla utanför art 81:s tillämpning, alldeles oavsett idrottens 
speciella karaktär. Om försäljaren däremot erbjuder fullständig exklusivitet, eller om någon 
av parterna intar en dominerande ställning, är detta i sig konkurrensbegränsande, och det 
torde då vara mer rimligt att undersöka huruvida undantag kan ges genom art 81.3. 
 
Först bör man ta ställning till om exklusivavtalet ryms inom Gruppundantagsförordningen för 
vertikala avtal. Förordningen, som antogs 1999 för att ersätta gruppundantagsförordningarna 
för ensamåterförsäljaravtal, exklusiva inköpsavtal och franchise-avtal, grundar sig på tanken 
att vissa vertikala avtal till sin natur är sådana att de normalt har större konkurrensfrämjande 
effekter än konkurrenshämmande. Art 2.1 föreskriver således att vertikala undantag ges ett 
automatiskt undantag från art 81.1. Undantaget är dock omgärdat av en mängd villkor. En 
första absolut förutsättning är att säljaren inte har en marknadsandel som överstiger 30 %. 
(Art 3.1) Därtill finns en svart lista på särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar, för vilka 
undantag inte kan erhållas genom förordningen.(Art 4) Häribland finns ett förbud mot absolut 
territoriell begränsning: Säljaren kan förbjuda köparen att bedriva aktiv försäljning, men inte 
passiv. Vidare måste alla konkurrensbegränsningar som avtalet medför vara nödvändiga för 
att uppnå de positiva effekterna.180 Det ges också en möjlighet för Kommissionen att förklara 
förordningen otillämplig i ett visst fall, om ett avtal har verkningar som är oförenliga med art 
81.3; t.ex. om tillträde till, eller konkurrensen på, den relevanta marknaden begränsas 
märkbart av den kumulativa effekten av parallella nät av vertikala avtal (art 6). 
Kommissionen kan också förklara förordningen otillämplig i ett visst fall, om köparen har ett 
betydande marknadsinflytande på marknaden i efterföljande led.181 
 
En avgörande första fråga är således hur den relevanta marknaden ska definieras. I många fall 
torde säljaren ha en så stor marknadsandel att förordningen inte kan tillämpas. Så är fallet 
med t.ex. OS, fotbolls-VM och -EM och Champions League, där evenemangen utgör en egen 
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produktmarknad varpå det säljande förbundet har totalt monopol. Många EU-länders 
fotbollsligor torde också utgöra enskilda produktmarknader på den geografiska marknad som 
är medlemsstatens territorium. På detta sätt skulle alltså FA ha en 100-procentigt 
dominerande ställning på den brittiska marknaden för sändningsrätter till Premier League-
matcher, och troligen även SvFF på den svenska marknaden för rättigheterna till matcher i 
Allsvenskan. I mindre populära sporter, som inte bör anses utgöra en egen produktmarknad, 
utan helt enkelt ingå i den övergripande marknaden för TV-rättigheter till sport, hittar man å 
andra sidan inte sådana stora marknadsandelar hos säljarna. Därför kan det också vara rimligt 
att medge ett större mått av exklusivitet, eftersom det kan vara ett effektivt sätt för sporter 
som innebandy och damfotboll att konkurrera med de mer etablerade sporterna. 
 
Undantag kan emellertid ändå inte medges enligt förordningen om avtalet innebär en absolut 
territoriell begränsning för köparen. Då TV-rättigheter säljs exklusivt till en köpare per land, 
innebär detta en marknadsuppdelning. Det är svårt att applicera begreppet passiv försäljning 
på en tjänst av typen TV-rättigheter. Vissa satellitburna nationella kanaler kan t.ex. gå att få in 
även i andra länder, liksom marksända kanaler i fråga om grannländer. Den territoriella 
begränsningen i exklusivavtalet bör nog trots det tolkas som att köparen är förhindrad att sälja 
produkten på en annan köpares territorium, i vilket fall förordningen inte kan tillämpas. 
Försäljning till en köpare per land innebär dessutom att man åstadkommer ett parallellt nät av 
vertikala avtal, som befäster de nationella gränserna inom gemenskapen, och omöjliggör 
inommärkeskonkurrensen. Min slutsats av detta är att Gruppundantagsförordningen inte kan 
tillämpas ens vid försäljningen av rättigheter till "små" sporter. 
 
Däremot finns det fortfarande anledning att undersöka möjligheterna till ett individuellt 
undantag enligt 81.3. Avtalet måste i så fall uppfylla de fyra kriterierna. 
 
a) Bidrar exklusivavtalet till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja 
tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande? 
 
- Inom sport så är exklusivitet en förutsättning för säljaren för att få ett marknadsmässigt pris 
för sin produkt. (Ur ett krasst ekonomiskt perspektiv kan man argumentera för att de sporter 
och utövare som är mest populära, och därmed erbjuder den bästa produkten, måste få lov att 
dra nytta av detta, i syfte att främja marknadens effektivitet.) Möjligheten att utnyttja denna 
inkomstkälla gynnar sporten som helhet, och kan på detta sätt bidra till att förbättra 
produktionen. Den marknadsuppdelning som blir följden av försäljning land per land är en 
naturlig följd av att TV-kanalerna ändå sänder vidare innehållet på nationell basis; med olika 
innehåll och på olika språk. TV-marknaden består av nationella geografiska undermarknader, 
och marknadsuppdelningen är snarare en funktion av marknadens struktur än ett försök att 
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påverka den. Exklusiv försäljning kan också bidra till teknisk innovation från det köpande 
TV-bolaget, då detta får ett större incitament att våga investera i produkten. Exklusivitet kan 
också hjälpa nyetableringen av TV-bolag, som kan ta upp konkurrensen med befintliga bolag 
på marknaden. Dessutom kan det vara ett sätt för mindre sporter att få uppmärksamhet i TV. 
 
b) Tillförsäkras konsumenterna en skälig andel av den vinst som uppnås? 
 
- Detta är till stor del beroende av hur exklusivitetsavtalet utformas. Exklusivitetsavtal som 
hindrar konkurrensen i form av utbudsbegränsningar, förstärkning av dominerande företags 
ställningar och strypt tillgång till programinnehåll på marknaden i efterföljande led uppfyller 
inte kriteriet. Om säljaren däremot genom att erbjuda exklusivitet kan förplikta köparen att 
bevaka en större del av evenemanget, så kan ju avtalet innebära att konsumenterna är 
garanterade en viss minsta täckning av evenemanget. Konsumenterna får dessutom del av 
eventuellt tekniskt framåtskridande som exklusivitetsavtal kan uppmuntra till, eftersom de blir 
erbjudna en bättre produkt. Om exklusivitet kan hjälpa en ny aktör på TV-marknaden att öka 
konkurrensen på denna marknad, så är även detta till gagn för konsumenterna. 
 
Om ingen exklusivitet alls tilläts, skulle priserna för rättigheterna rasa. Exklusivitet är inte 
bara en förutsättning för att idrotten ska kunna få ut ett marknadsmässigt pris för sin produkt; 
den är också en förutsättning för att betal- och pay-per-view-kanalerna ska vara intresserade 
av att sända idrottsevenemang - vem skulle t.ex. vara beredd att betala pay-per-view för att se 
ett evenemang som går samtidigt på en massa andra kanaler? Detta kan ju tyckas vara enbart 
positivt för konsumenterna, eftersom det troligen skulle leda till mer sport på "free TV". I 
längden skulle det dock kunna leda till ett mindre sportutbud i TV, då det skulle utplåna betal- 
och pay-per-view-marknaderna för sport-TV. Man bör inte glömma bort att det är just 
utvecklingen av dessa marknader som är anledningen till att så ofantligt mycket mer sport är 
tillgängligt på TV idag än för femton år sedan. En viktig drivfjäder för denna utveckling är 
just systemet med ensamrätter till evenemangen. Ett visst mått av exklusivitet, dock 
begränsad i tid och uppdelad i olika paket som säljs till olika köpare, kan därför anses vara 
positivt för konsumenterna. 
 
c) Ålägger avtalet parterna begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål? 
 
- Ett visst mått av exklusivitet kan vara acceptabelt, eftersom positiva effekter kan uppnås. De 
konkurrenshämmande inslagen i ett sådant avtal måste dock stå i proportion till det önskade 
syftet, och undantag kan därför bara ges för sådana begränsningar som är nödvändiga härför. 
En alltför lång period av exklusivitet riskerar att uppfattas som oproportionerlig182, liksom en 
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alltför omfattande ensamrätt. Det bör vara lättare att få undantag, om säljaren delar upp 
rättigheterna till ett evenemang i ett flertal olika paket och säljer dem till olika köpare, än om 
ett bolag får totala rättigheter till allting. 
 
Vidare får försäljningsförfarandet inte innebära en konkurrensfördel för någon köpare; 
säljaren måste kunna visa att han tillämpar en objektiv beslutsprocess för tilldelning av 
kontrakt. Därför kan klausuler om automatisk förlängning av ett exklusivavtal vid dess utgång 
inte godtas, liksom klausuler som ger köparen en rätt att matcha konkurrenternas bud vid 
omförhandling av kontraktet.183 
 
Exklusivavtalet får heller inte innebära en oproportionerlig begränsning av utbudet. Som 
redan konstaterats är detta effekten av att kollektiv försäljning kombineras med exklusivitet, 
om det vertikala köpavtalet förhindrar de säljande klubbarna att sälja outnyttjade rättigheter 
individuellt och att visa matcher på sina egna klubb-TV-kanaler. Om köparen förbehåller sig 
total ensamrätt, t.ex. till alla matcher i en fotbollsliga, så blir resultatet ofrånkomligen en 
utbudsbegränsning, om denne inte sänder allt förvärvat material. Ett botemedel skulle kunna 
vara, att köparen i det vertikala avtalet förbinder sig att underlicensiera de matcher han inte 
kommer sända till konkurrerande TV-bolag.184 En sådan underlicensiering måste i så fall ske 
till marknadspris, och får inte innebära att rättighetsinnehavaren påtvingar sina konkurrenter 
oskäliga inköpsvillkor, vilket skulle vara ett missbruk av ensamrätten. Å andra sidan bör 
denne inte tvingas att sälja till underpris. Tydliga bestämmelser för hur underlicensieringen 
ska gå till, och som föreskriver ett icke-diskriminerande och transparent förfarande, bör anges 
redan i exklusivavtalet. Vidare bör deltagande klubbar aldrig förhindras att exploatera 
outnyttjade rättigheter individuellt, antingen genom försäljning eller sändning av matcherna 
på sina egna TV-kanaler. 
 
d) Ger avtalet parterna möjlighet att sätta konkurrensen ur spel på en väsentlig del av 
marknaden? 
 
- Oacceptabla konkurrensbegränsningar uppträder mest sannolikt då kollektiv försäljning 
kopplas med exklusivitet; särskilt om säljaren och köparen åtnjuter en stark ställning på sina 
respektive marknader. Är det köpande TV-bolaget dominerande på marknaden i efterföljande 
led, så kan exklusiviteten få förödande konsekvenser för konkurrensen på denna marknad. 
Om ett fåtal stora aktörer på TV-marknaden lägger beslag på alla attraktiva rättigheter, så kan 
det leda till s.k. "market foreclosure"; där konkurrenterna utestängs från möjligheten att ta upp 
kampen med de etablerade bolagen. TV-marknaden är genom sin karaktär mycket sårbar för 
                                                           
183 En sådan s.k. "English clause" i det nederländska KNVB:s avtal med kanalen Sport 7 underkändes av 
Kommissionen 1996; se Pons, s 15. 
184 Wachtmeister, Sec IV p 1 



 52

fenomen som "tipping effect" och andra "first mover advantages", som beskrivits ovan. 
Exklusivitet i händerna på redan dominerande företag höjer de redan höga inträdeshindrena 
ytterligare; speciellt om den är absolut. 
 
Här är det naturligtvis av avgörande betydelse att definiera den relevanta marknaden på ett 
korrekt sätt. Helt klart är att exklusivitet till idrottsevenemang kan få effekter på hela TV-
marknaden, eftersom de flesta TV-kanaler som sänder sport även erbjuder annat 
programinnehåll. Det går dock, enligt min mening, att klart urskilja en undermarknad för 
betal-TV, och kanske dessutom därunder en separat marknad för TV-sport. Konkurrenterna 
på denna marknad ligger uppenbarligen i en tätare konkurrens med varandra, och det är också 
på denna undermarknad som de konkurrenshämmande effekterna blir störst. Eftersom de 
geografiska marknaderna oftast bestäms av de nationella gränserna, skulle denna definition av 
produktmarknaden innebära att vissa sportkanaler i medlemsländerna har en mycket stark 
ställning på marknaden.185 Risken för "foreclosure" är störst då sådana starka aktörer ges en 
absolut ensamrätt till populära evenemang. 
 
Man måste naturligtvis också ta ställning till säljarens ställning på marknaden. Ovan har 
redan konstaterats, att vissa sporter och t.o.m. vissa tävlingar eller fotbollsligor är så populära 
att de utgör en egen produktmarknad. I sådana fall kan naturligtvis säljaren av det aktuella 
evenemanget åtnjuta fullständig dominans, eller i vart fall en oligopolställning186. Att ge en 
köpare total ensamrätt utestänger då konkurrenterna, och omöjliggör all konkurrens vid 
tillhandahållande av den aktuella produkten på "downstream"-marknaden. Stor försiktighet 
måste därför iakttas innan man godkänner att en dominerande säljare erbjuder en köpare 
ensamrätt. Absolut ensamrätt torde aldrig kunna godtas, utan säljaren bör vara tvingad att dela 
upp rättigheterna i olika paket; kanske genom att sälja två olika livepaket för betal-TV till 
olika köpare och pay-per-view-rättigheter till övriga matcher till en tredje. På det sättet kan 
även priserna hållas nere, så att även något mindre TV-bolag kan vara med och bjuda. Vidare 
bör avtalen omförhandlas varje år, för att undvika "tipping effects" och långvariga 
flaskhalssituationer, som annars kan bidra till att konsolidera ett TV-bolags starka ställning på 
"downstream"-marknaden. 
 
Om en sport eller en tävling däremot inte är så stor att den bildar en egen produktmarknad, 
kan säljarens marknadsandel aldrig bli så hög att exklusivitet skadar 
mellanmärkeskonkurrensen. Av denna anledning är exklusivitet i de flesta fall godtagbar om 
de deltagande lagen i en fotbollsliga inte bedriver kollektiv försäljning, utan säljer 
rättigheterna individuellt. 
                                                           
185 Som exempel kan nämnas BskyB i Storbritannien, Canal+ i Frankrike och Canal+ och Viasat i Sverige. 
186En oligopolställning torde t.ex. åtnjutas av Premier League, Serie A och Primera Division på marknaden för 
TV-rättigheter till toppfotboll i många av de övriga EU-länderna. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att exklusivitetsavtal som inte har några märkbara 
konkurrensbegränsande effekter kan falla utanför art 81, eftersom säljarens rätt att utnyttja sin 
immaterialrätt då bör respekteras. Andra avtal kan ha sådana konkurrensfrämjande effekter att 
de kan ges undantag enligt art 81.3. Avgörande faktorer i det enskilda fallet är parternas 
ställning och inflytande på sina respektive marknader, samt den exakta utformningen av 
avtalet, t.ex. i fråga om avtalstidens längd och exklusivitetens omfattning. Vissa 
konkurrensbegränsande klausuler kan aldrig godtas, t.ex. alltför allvarliga 
utbudsbegränsningar och automatiska förnyelseklausuler. 
 
Missbruk av dominerande ställning? 
 
Både kollektiv försäljning och exklusivitetsavtal kan också ge upphov till en granskning 
under art 82, om förfarandena innebär missbruk av dominerande ställning. Det går inte att 
fastställa en exakt marknadsandel som ett företag måste inneha för att marknadsdominans ska 
föreligga. I det vägledande fallet United Brands ansåg domstolen att det vid marknadsandelar 
runt 40-45% fanns anledning att anta dominans187, och i AKZO ansågs att andelar över 50 % 
medför en presumtion för dominans.188 Även andra faktorer än marknadsandelar kan ha 
betydelse, t.ex. om ett företag har en sådan ekonomisk styrka att man kan agera oberoende av 
sina konkurrenter189 eller innehar överlägsna patent eller någon annan s.k. "essential 
facility".190 Strukturen på marknaden spelar också in; t.ex. om marknaden domineras av ett 
fåtal stora aktörer, eller om det aktuella företaget har en fördel tack vare vertikal integration i 
föregående eller efterföljande led.191 Det finns också anledning att ta hänsyn till om 
marknaden är "contestable" eller inte; d.v.s. om inträdeshindren är höga.192 Att inneha en 
dominerande ställning är inte i sig förbjudet, men ett dominerande företag får inte utnyttja sin 
position för att skada konkurrensen på marknaden eller försvåra inträdet för potentiella 
konkurrenter. 
 
1) Säljarens dominerande ställning 
 
Tidigare i uppsatsen har konstaterats, att art 82 kan aktualiseras p.g.a. kollektiv försäljning, 
antingen då det säljande förbundet är ägare eller delägare till rättigheterna, eller då de 
deltagande klubbarna är ägare, men genom sin gemensamma försäljning uppnår s.k. "joint 

                                                           
187 United Brands (1979), se även ovan, FN 48 
188 C 62/86, AKZO Chemie BV v Commission, ECR I-3359 (1991), p.60 
189 United Brands (1979) 
190 Essential facility-doktrinen innebär att ett företag som innehar ensamrätten till en tillgång som är nödvändig 
även för andra företag för att kunna konkurrera på marknaden (t.ex. ett tele-nät), så medför detta dominans, 
varför konkurrenterna inte kan nekas tillträde till tillgången. 
191 Craig, P / de Burca, G, EU Law - Text, Cases and Materials (2003), s 1003 
192 Craig / de Burca, s 1003 
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dominance".193 Sådan uppstår då klubbarna har en total intressegemenskap i försäljningen och 
inte bedriver inbördes konkurrens. 
 
Tidigare i detta avsnitt har förts en mer ingående diskussion om hur marknaden bör definieras 
i avsikt att avgöra en aktörs ställning på marknaden. Oftast torde en säljare av TV-rättigheter 
till sport inte ha en dominerande ställning, eftersom den relevanta produktmarknaden för de 
flesta sporter och idrottsevenemang är den för TV-rättigheter till idrottsevenemang. På denna 
marknad kan ingen säljare uppnå dominans. På varje nationell marknad finns det dock vissa 
sporter som är så populära att de kan tänkas utgöra en egen produktmarknad. Detta innebär, 
som tidigare konstaterats, att många av Europas inhemska fotbollsligor kan betraktas som 
enskilda marknader, liksom nationella mästerskap i några populära sporter. På det 
internationella planet torde OS, fotbolls-VM och -EM vara exempel på evenemang som utgör 
enskilda produktmarknader. I dessa fall kommer ju det säljande förbundet att inta en total 
monopolställning. 
 
Exklusiv försäljning av en dominerande säljare kan få särskilt konkurrensbegränsande 
effekter, eftersom förfarandet inte bara omöjliggör inommärkeskonkurrens på marknaden i 
efterföljande led; köparen kommer heller inte att utsättas för någon mellanmärkeskonkurrens. 
Exklusivavtalet kommer därför att helt utestänga alla konkurrenter till köparen från 
marknaden i sin helhet. Sådan "market foreclosure" bör inte accepteras av 
konkurrensmyndigheterna. Som även tidigare föreslagits, bör säljaren i tvingas att sälja olika 
mindre paket till olika säljare, och på det sättet "späda ut" exklusiviteten. 
 
En säljare kan vidare missbruka sin dominerande ställning t.ex. genom att ta ut ett alltför högt 
pris för produkten. Detta förfarande, vilket är förbjudet enligt art 82 a), kan lättast tillämpas 
vid exklusiv försäljning av rättigheterna. Sådan ockerprissättning kan möjligen undvikas om 
de deltagande klubbarna tillåts bedriva individuell försäljning, och på så sätt kan utsätta 
förbundet för åtminstone potentiell priskonkurrens. Detta resonemang är å andra sidan inte 
tillämpligt på t.ex. OS, eller VM och EM i diverse sporter, där central försäljning är den enda 
realistiska möjligheten. 
 
I den mån förbundet utnyttjar sin ställning genom att endast sälja en del av rättigheterna till ett 
evenemang, och på det sättet skapa en knapp tillgång som höjer priset, så begränsar man 
marknaden till nackdel för konsumenterna på ett sådant sätt som förbjuds i art 82(b). För ett 
sådant beteende kan inga undantag ges. Ett dominerande förbund har därför ett om möjligt 
ännu starkare tryck på sig att inte skapa outnyttjade rättigheter. 
 

                                                           
193 Angående detta begrepp, se Craig / de Burca, s 1026ff 
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Ett förbund som finnes ha en dominerande ställning kan inte få undantag för 
konkurrensbegränsande beteende på samma sätt som enligt 81.3. På samma sätt som 
exklusivitetsavtal under vissa omständigheter helt kan falla utanför tillämpningen av art 81.1, 
så bör man ändå visa en viss förståelse vid tillämpning av art 82 gentemot en dominerande 
säljare. Att erbjuda ett visst mått av exklusivitet är nödvändigt för säljaren för att få ut ett 
marknadsmässigt pris, och konkurrensrätten måste även här respektera säljarens rätt att 
exploatera sina kommersiella rättigheter. I ännu högre grad än avseende art 81 måste dock 
tillses att exklusivitetsavtalet inte innehåller konkurrensbegränsande klausuler. Även här 
måste avtalstidens längd och ensamrättens omfattning begränsas, och avtalet får absolut inte 
leda till uppkomsten av outnyttjade rättigheter. Säljaren bör tvingas att dela upp rättigheterna i 
olika paket, såsom för fotbollsallsvenskan i Sverige, där Canal+ har live-rättigheterna för 
betal-TV och ComHem sänder alla övriga matcher på pay-per-view. Säljaren bör också 
föreskriva att köparen underlicensierar outnyttjat material till konkurrenter. 
 
2) Köparens dominerande ställning 
 
Köparens ställning behöver undersökas både på uppköpsmarknaden för TV-rättigheter och på 
TV-marknaden i efterföljande led. Uppköpsmarknaden är naturligtvis densamma som 
försäljningsmarknaden för TV-rättigheter, och bestäms således för de flesta evenemang av 
nationsgränserna. Inom de olika medlemsländerna finns ofta ett fåtal starka konkurrenter om 
sporträttigheterna, och i de flesta fall föreligger sannolikt oligopol- duopol- eller t.o.m. 
monopol-situationer. En dominerande ställning, t.ex. i kraft av överlägsen köpkraft eller en 
bred tittarbas, gör att ett TV-bolag kan komma över exklusiva rättigheter i så stor utsträckning 
att tillgången helt stryps för konkurrenterna, och nyetablering omöjliggörs. I en sådan 
situation kan en uppdelning av rättigheterna till ett evenemang, och försäljning till olika 
köpare, vara oundgängligt för att exklusivitet överhuvudtaget ska kunna accepteras. 
 
Stor försiktighet måste också iakttas då en köpare är dominant på marknaden i efterföljande 
led, d.v.s. TV-marknaden. Det finns starka skäl för att betrakta betal-TV-marknaden som en 
separat marknad; möjligen t.o.m. inskränkt till sportkanaler. Betal-TV-marknaden är i hög 
grad nationsbunden, varför vissa kanaler kan uppvisa stora marknadsandelar i de respektive 
medlemsländerna. Ett visst företags inflytande på marknaden kan också förstärkas p.g.a. 
vertikal integration; genom kontroll över distributionsplattformar eller nära samarbete med 
dominerande aktörer på marknaden för TV-rättigheter till sport. Ett bolags ensamrätt till ett 
stort antal idrottsevenemang kan i sig medföra marknadsdominans på betal-TV-marknaden. 
 
Ett bolag som är dominerande på TV-marknaden får inte utnyttja sin ställning för att begränsa 
konkurrensen eller försvåra tillträde till marknaden. Har ett sådant bolag förvärvat 
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ensamrätten till ett evenemang så kan art 82 användas för att förhindra missbruk av 
ensamrätten. Sådant missbruk kan bestå i att bolaget, eftersom de ändå inte riskerar någon 
konkurrens, endast sänder en liten andel av det förvärvade materialet i syfte att minska 
tillgången och höja priset. Denna typ av utbudsbegränsning bör inte accepteras, och kan 
undvikas genom att kräva underlicensiering.194 
 
Extra försiktighet måste, som redan nämnts, iakttas då köparen och säljaren båda är 
dominanta, eftersom detta kan leda till mycket allvarlig "foreclosure" av marknaden. En 
dominerande köpare, som träffar avtal om absolut exklusivitet med en dominerande säljare, 
befinner sig därigenom i en position där han inte utsätts för någon potentiell konkurrens. 
Utövas den absoluta ensamrätten fullt ut, så höjs inträdeshindren avsevärt. Detta torde inte 
godtas av EGD, som är av uppfattningen att ett dominerande företag har "a special 
responsibility not to allow its conduct to impair genuine and undistorted competition on the 
relevant market".195 Ett väl fungerande underlicensieringssystem bör upprättas redan i 
exklusivitetsavtalet, för att möjliggöra konkurrens på "downstream"-marknaden. 
 
Det måste här påminnas om att exklusivitetsavtal kan angripas redan med stöd av art 81. För 
att ett avtal ska beviljas undantag enligt art 81.3, så måste naturligtvis parternas 
marknadsinflytande tas i beaktning redan i den bedömningen. Därför är det osannolikt, att en 
dominerande köpare först beviljas undantag för ett exklusivitetsavtal, som han senare inte kan 
tillåtas utnyttja p.g.a. art 82. Även en dominerande köpare bör ju kunna tillåtas att förvärva 
rättigheter med en viss begränsad exklusivitet. Art 82 kan dock vinna tillämpning om ett avtal 
först har godkänts, men förutsättningarna på marknaden sedermera avsevärt förändras, eller 
om en köpare exploaterar sin ensamrätt på ett sätt som inte föreskrevs i avtalet, och 
därigenom hindrar konkurrensen. 
 
 
4.3 Kollektiv upphandling 
 
Kollektiv upphandling av sporträttigheter innebär att två eller flera företag, som agerar som 
köpare på rättighetsmarknaden avtalar om inköpssamarbete, i syfte att öka sin köpkraft och 
därigenom kunna konkurrera med större aktörer, eller i andra fall kanske för att dra fördel av 
en oligopolsituation på den relevanta marknaden. 
 
Inköpssamarbete kan åstadkommas genom olika typer av samarbete med olika grad av 
                                                           
194 Att gå så långt som att betrakta rättigheterna till ett visst sportevenemang som en "essential facility", som 
innehavaren i så fall inte skulle ha rätt att undanhålla konkurrenterna, är enligt min mening långsökt. Inget 
enskilt evenemang är så viktigt, att avsaknaden av möjligheten att bevaka det gör det omöjligt för en TV-kanal 
att bedriva sin verksamhet. 
195 Michelin (1983), se FN 49 ; citerat i Craig / de Burca, s 1006 
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integration mellan de inblandade parterna: Från ett enkelt, horisontellt avtal mellan två 
fristående företag, via olika typer av joint ventures, till en total sammanslagning av två eller 
flera konkurrenter. I det sistnämnda fallet kan effekterna på marknaden, i form av strukturella 
förskjutningar och förstärkt dominans, vara stora. Av denna anledning underkände den 
italienska konkurrensmyndigheten år 2002 en sammanslagning av Italiens två enda betal-TV-
företag, Telepiù och Stream, under multinationella News Corp.'s kontroll.196 Här kommer 
dock inte reglerna om företagskoncentrationer att beröras, eftersom det skulle leda alltför 
långt ifrån ämnet för denna uppsats. Avtal mellan företag om kollektiv upphandling skall 
däremot undersökas med utgångspunkt i EGF:s antitrustregler. 
 
För det första kan konstateras, att horisontella inköpssamarbeten och joint ventures inte 
nödvändigtvis är skadliga för konkurrensen. I många fall kan de däremot ha positiva effekter. 
Detta har också tydligare uppmärksammats av Kommissionen under senare tid, vilket har 
kommit till uttryck i den Vägledning för horisontella avtal197 som man gav ut 2001.198 
Huruvida ett inköpssamarbete gynnar eller skadar konkurrensen beror till stor del på de 
inblandade parternas ställning på marknaden. Om de avtalande företagen är små, och tack 
vare samarbetet kan ta upp kampen med större aktörer, torde avtalet ha enbart positiva 
effekter på marknaden. Dels bör säljaren kunna få ut ett bättre pris om det råder konkurrens 
mellan olika köpare; dels blir de stora företagens dominans på marknaden i efterföljande led 
mindre påtaglig. I de fall då företagen på egen hand inte överhuvudtaget hade kunnat agera på 
inköpsmarknaden, kan de ju inte ens ses som konkurrenter, och i så fall innebär ju avtalet inga 
horisontella konkurrensbegränsningar mellan parterna. Sådana avtal torde falla helt utanför 
art 81. Art 81 bör heller inte kunna tillämpas då parterna inte konkurrerar på samma marknad 
i efterföljande led, såvida inte inköpsavtalet ger dem en mycket stark ställning på 
inköpsmarknaden.199 TV-bolag som bedriver gemensam upphandling för att sedan utnyttja 
rättigheterna på varsin nationell marknad torde därför många gånger helt klara sig undan art 
81.1. Någon marknadsuppdelning är det ju då inte fråga om, eftersom företagen inte är 
konkurrenter på samma marknad till att börja med. 
 
Om ett inköpssamarbete å andra sidan i själva verket är ett sätt för parterna att delta i en 
priskartell, begränsa produktionen eller dela upp marknaden, träffas det däremot av 
förbudet.200 Sådana avtal, där inköpssamarbetet på detta sätt bara är en förevändning för att 
kunna utnyttja en oligopolställning eller på annat sätt hindra konkurrensen, kan inte 

                                                           
196 Groupe Canal+/Stream/Provvedimento 10716, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 13/5 2002 
(Conzentrazione/2002/C5109) ; Se även Clubs vote to delay Serie A, The Guardian, 20/8 2002 
197 Commission notice of 6 January 2001: Guidelines on the applicability of Article 81 of the EC Treaty to 
horizontal cooperation agreements, OJ C3, 6/1 2001 
198 Stenberg, s 114 
199 Vägledningen för horisontella avtal (se FN 197), p 123 
200 A a, p 124 
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accepteras. I andra fall då kollektiv upphandling får till effekt att begränsa den horisontella 
konkurrensen mellan deltagarna, trots att syftet är legitimt, måste undersökas om undantag 
kan ges enligt art 81.3. Som vanligt vägs då positiva och negativa effekter på konkurrensen 
mot varanda. För att avgöra om ett inköpssamarbete strider mot konkurrensreglerna, måste det 
studeras i sitt juridiska och ekonomiska sammanhang, och undersökningen måste omfatta 
såväl inköps- som försäljningsmarknaderna.201 
 
Om köparna tillsammans uppnår en så stark ställning på inköpsmarknaden, att de kan räknas 
som dominerande, så kan de ensamrätter de förvärvar missbrukas på deras respektive 
nationella marknader i efterföljande led. Detta kan leda till diskriminering av konkurrenter 
och höjda inträdeshinder på marknaden. Konkurrensrättsliga aspekter av exklusivitet och dess 
effekter på marknaden i efterföljande led har redan diskuterats. Samma resonemang blir 
tillämpligt då exklusiviteten förvärvas genom kollektiv upphandling, och då den utövas av 
den köpande gruppen. Är köparna dominerande, kan ett system för underlicensiering på var 
och en av de nationella marknaderna vara en förutsättning för undantag enligt art 81.3. Så 
resonerade Kommissionen i fallet Audiovisual Sport; ett joint venture mellan de två största 
spanska betal-TV-bolagen, Telefónica och Sogecable, bl.a. i syfte att gemensamt utöva full 
kontroll över rättigheterna till den spanska fotbollsligan och -cupen. Efter Kommissionens 
ingripande år 2000, tvingades Audiovisual underlicensiera en stor del av rättigheterna till 
andra bolag, bl.a. för live-bevakning via pay-per-view.202 Detta ledde till väsentligt lägre 
priser för konsumenterna, vilket tyder på att samarbetet fungerat som en priskartell. 
 
De allmänna utgångspunkter som anges vad gäller bedömningen av horisontella avtal om 
inköpssamarbete, torde kunna appliceras på kollektiv upphandling av TV-rättigheter till sport, 
eftersom förfarandet i första hand rör TV-marknaden, och inte marknaden i föregående led. 
Speciella hänsyn till sportens specifika behov behöver därför inte beaktas i samma 
utsträckning som när det gäller kollektiv försäljning av rättigheterna. Inte heller andra hänsyn, 
som det allmännas intresse av fri tillgång till vissa evenemang, tillåts spela in.203 Detta 
framgår av Förstainstansrättens (FIR) inställning i turerna kring EBU - European 
Broadcasting Union. 
 
EBU-ärendena 
 
EBU är en grupp av TV-bolag, vars flesta medlemmar är public service-företag från ett stort 
antal europeiska länder. Inom ramen för det s.k. Eurovision-programmet har EBU under lång 

                                                           
201 A a, p 125 
202 Commission press room: Commission ready to lift immunity from fines to Telefonica Media and Sogecable 
in Spanish football rights case, IP/00/372, 12/4 2000 
203 Wachtmeister, Sec I p 3 
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tid bedrivit kollektiv upphandling av TV-rättigheter till idrotts- och andra evenemang, som 
anses vara av stort allmänt intresse och därför bör visas i "free TV". De rättigheter som EBU 
förvärvar kan sedan fritt utnyttjas av alla dess medlemmar på sina respektive geografiska 
områden. Fram till mitten av 80-talet var EBU helt dominerande på den europeiska 
marknaden för sporträttigheter, eftersom det oftast bara fanns ett eller par TV-bolag per land, 
och som dessutom var medlemmar i EBU.204 Med framväxten av kommersiella kanaler, 
utsattes public service-företagen för konkurrens, och viss konkurrens uppstod även på 
marknaden för förvärv av TV-rättigheter till sport. Ett antal kommersiella TV-bolag, med 
franska Métropole (M6) i spetsen, klagade hos Kommissionen, då man ansåg att EBU 
missbrukade de ensamrätter man förvärvade och stängde ute icke-medlemmar från värdefullt 
programinnehåll. 
 
Kommissionen meddelade beslut den 11 juni 1993,205 vari man godkände EBU:s 
bestämmelser. Man menade i och för sig att samarbetet inom EBU förhindrade den inbördes 
konkurrensen mellan medlemmarna på ett sådant sätt att art 81.1 var tillämplig på 
bestämmelsen. Kommissionen menade dock att detta var en oundviklig konsekvens för att 
uppnå de positiva effekterna av inköpssamarbetet, varför undantag gavs enligt art 81.3. Ett 
villkor var dock, att man skapade ett underlicenssytem för att kunna erbjuda icke-medlemmar 
viss tillgång till rättigheterna. 
 
Métropole överklagade beslutet till Förstainstansrätten, som meddelade dom 1996.206 
Domstolen ansåg att Kommissionen inte gjort en tillräcklig prövning av rekvisitet rörande 
konkurrensbegränsningens nödvändighet då man inte prövat om EBU:s stadgar var objektiva 
och tillämpades på ett likformigt sätt gentemot alla potentiella medlemmar.207 Undantaget 
drogs följaktligen tillbaka. 
 
EBU underrättade 1998 Kommissionen om förändringar i stadgarna, och ansökte på nytt om 
undantag. Ett sådant meddelades av Kommissionen 2000, då denna ansåg att EBU:s utökade 
system för underlicensiering gjorde att EBU inte kunde sätta konkurrensen ur spel. Art 81.3 
kunde därför tillämpas. Återigen överklagades beslutet av bl.a. Métropole, och återigen 
ändrades det av Förstainstansrätten. Rätten menade att Kommissionen inte tillräckligt noga 
hade undersökt om underlicenssystemet i praktiken fick avsedd effekt, och sade att  
 
"Kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning (’a manifest error of assessment’) vid 
tillämpningen av art 81.3 då den fann att tredje part (...) garanteras tillgång till 
                                                           
204 Carlsson, s 43 
205 Commission decision, 93.06.11, case COMP/32.150 - EBU / Eurovision system, OJ L179, 22/7 1993, s 23-37 
206 Joined cases T-528/93, T-542/93, T-543/93 and T-546/93, Métropole télévision SA et. al. v Commission, 
ECR II-649 (1996) 
207 Carlsson, s 44 
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Eurovisionsrättigheterna genom underlicensreglerna".208 
 
Domen väckte stor uppmärksamhet, då Förstainstansrätten normalt inte kan underkänna 
Kommissionens beslut enbart p.g.a. en annan analys av fakta i målet. I detta fall ansåg dock 
FIR det nödvändigt, då Kommissionen enligt rätten gjort en så "uppenbart oriktig 
bedömning".209 EBU-ärendena kan ses som ett tecken på att Kommissionen i sin bedömning, 
omän inte uttalat, har tagit andra än rent ekonomiska hänsyn, såsom det allmänintresse som 
ligger i att högintressanta evenemang visas i public service-TV. FIR har genom sina domar 
markerat, att det inte åvilar konkurrensmyndigheterna att tillvarata dessa intressen, och att 
konkurrensrätten förhåller sig neutral till olika typer av TV-sändningar.210 
 
Under 90-talet har EBU:s marknadsandel minskat betydligt, men man har fortfarande en stark 
ställning, speciellt på marknaderna för stora idrottsevenemang som OS och fotbolls-VM. Här 
har man en konkurrensfördel, eftersom arrangörerna helst ser att evenemangen hålls 
tillgängliga för alla tittare. Dessutom ger ju direktivet ’TV utan gränser’ EBU en fördel 
avseende de evenemang som av medlemsstaterna föreskrivs måste visas på "free TV". Även 
om EBU numera har värdiga motståndare i de privata jättarna och i internationella 
sporträttighetsagenturer, så åtnjuter de fortfarande en stark ställning på marknaden; t.o.m. 
dominerande när det gäller vissa undermarknader. I en sådan situation är det naturligtvis 
viktigt att tillse, att denna ställning inte missbrukas genom att vissa konkurrenter 
diskrimineras, t.ex. vad gäller villkor för medlemskap i gruppen och för underlicensiering. 
Någon differentiering mellan public service-företag och betal-TV-företag torde inte vara 
möjlig i fråga om underlicensiering. Å andra sidan bör man komma ihåg, att inget av public 
service-bolagen i EBU skulle kunna konkurrera på inköpsmarknaden på egen hand, varför ett 
totalt förbud mot den kollektiva upphandlingen sannolikt skulle leda till att denna marknad 
blev mindre konkurrensutsatt. 
 
 
5 Slutsats 
 
Efter att ha redogjort för de konkurrensrättsliga aspekterna av de olika presenterade 
förfarandena, återstår nu att avväga för- och nackdelarna därav för de olika berörda parterna  
och att ta ställning till hur EG:s institutioner bör agera ställda för dessa typer av problem. Ett 
första steg är att klargöra vilka parter som är berörda, och vilka som har ett legitimt intresse i 
eventuella konflikter. Det är också viktigt att åter erinra om att ett syfte med denna uppsats är 

                                                           
208 Joined cases T-185/00, T-216/00, T-299/00 and T-300/00, Métropole Télévision SA et.al. v Commission, 
8/10 2002, p 85 
209 Preuve solide: The CFI raises the bar, In Competition, December 2002, www.sweetandmaxwell.co.uk 
210 Wachtmeister, a st 
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att nå användbara slutsatser. Därför bör slutsatserna dras med utgångspunkten att hänsyn bara 
kan tas till de skyddsintressen som ryms inom konkurrensrättens syften. 
 
 
5.1 Identifiering av intressenterna på marknaden och av konkurrensrättens 
skyddsintressen 
 
Vi har i denna avhandling kunnat se, att de problem som uppstår p.g.a. handeln med TV-
rättigheter inte har en enkel standardlösning. Många aspekter måste tas i beaktning, och svåra 
avvägningar måste ofta göras. Detta beror till stor del på att handeln med TV-rättigheter berör 
många olika grupper av intressenter, som var och en för sig har goda grunder för sitt intresse. 
Dessa skilda, i och för sig försvarbara, intressen är ofta diametralt motsatta varandra. Till och 
med inom vissa av intressentgrupperna kan hittas rakt motstående intressen. 
 
På säljarsidan är förstås det säljande förbundet (eller ligan) en viktig intressent. Förbundet kan 
sägas representera det samlade intresset av alla de i evenemanget deltagande klubbarna (eller 
individerna), men också lägre nivåer inom sporten, liksom främjandet av sporten i sig. Man 
kan heller inte utesluta att företrädarna för förbundet även ser ett självändamål i att skydda 
förbundets prestige och dess ensamställning som reglerande organ for sin sport. Det finns 
även anledning att bryta ut de olika deltagande klubbarnas intressen, eftersom de kan stå i 
konflikt med förbundets och också med varandra. Här är det särskilt utmärkande, att de stora 
klubbarna har intressen som skiljer sig från de små klubbarnas. 
 
På köparsidan bör man till en början erinra om att det bolag som lyckas få kontraktet om 
rättigheterna i många avseenden har motsatta intressen till sina konkurrenter. Därför finns det 
anledning att, i vart fall vid en efterhandsbedömning av ett avtal, behandla köparen och 
köparens konkurrenter som två skilda intressentgrupper. 
 
Utöver säljaren och köparen finns också stor anledning att uppmärksamma de slutliga 
konsumenterna; sportsupportrarna, som en självständig intressentgrupp. Dessutom kan 
nämnas att idrottens lägre nivåer kan ha skilda intressen från toppnivån, där försäljningen 
bedrivs. Slutligen måste även allmänhetens intressen uppmärksammas; dels dess intresse av 
ett öppet informationssamhälle, dels dess intresse att främja idrotten, med sina viktiga 
kulturella, sociala och samhällsfostrande funktioner. 
 
För att på rätt sätt kunna väga dessa intressen mot varandra i en konkurrensrättslig 
bedömning, är det naturligtvis nödvändigt att ha klart för sig vad EG:s konkurrensrätt har för 
syften och vilka dess legitima skyddsintressen är. Medan USA:s antitrustlagstiftning tycks 



 62

sätta skyddet för konsumenten i första rummet, och lita på att en effektivt fungerande 
marknad sköter detta själv211, har EG:s konkurrensrätt en mer legalistisk approach, där 
småföretag inte sällan gynnas på storföretagens bekostnad i syfte att säkerställa en bredare 
konkurrens på lång sikt. EG:s konkurrensrätt kan därför sägas ha några inbördes sidoordnade 
syften:212 
 
Ett av dessa syften är att upprätthålla en effektiv konkurrens. Grundtanken bakom all 
konkurrensrättslig reglering är att en effektiv konkurrens leder till en bättre allokering av 
resurser och en mer innovativ produktutveckling. I en perfekt konkurrenssituation klarar sig 
de mest effektiva företagen automatiskt bäst, och detta gynnar konsumenterna i form av bättre 
varor till ett lägre pris. I det långa loppet kan de effektiva företagen dock bli så dominerande 
att de kan sätta konkurrensen ur spel. EG:s konkurrensrätt har därför också som syfte att 
skydda konsumenter och mindre företag mot detta, för att säkerställa konkurrensen på lång 
sikt. Ett tredje syfte med EG:s konkurrensrätt är att underlätta uppnåendet av den 
gemensamma marknaden, och att tillse att detta inte äventyras av privat handlande och 
framväxande strukturer på marknaden.213 
 
Sammanfattningsvis kan man säga, att EG:s konkurrensrätt givetvis är till för att skydda 
konsumenterna, men snarast indirekt, genom att koncentrera sig på att skydda konkurrensen 
och marknaden i sig. Tack vare Amsterdam- och Nicedeklarationerna, kan emellertid även 
sportens kulturella och sociala karaktär tas i beaktning vid tillämpningen av reglerna. 
 
 
5.2 Hur bör konkurrensmyndigheterna agera? 
 
5.2.1 Kollektiv försäljning 
 
Som tidigare har redovisats, kan kollektiv försäljning träffas av art 81 endast om de 
deltagande klubbarna är de egentliga ägarna av rättigheterna, och de rent praktiskt skulle 
kunna bedriva försäljningen individuellt. Om förbundet är den naturliga ägaren av 
rättigheterna, är det endast art 82 som kan komma i fråga, och då enbart om marknaden 

                                                           
211 ”The purpose of our antitrust laws is not to protect business from the working of the market; it is to protect 
the public from failure of the market.” Spectrum Sports Inc v McQuillan, 506 U.S. 1, 4 (1958) ; 
"A single producer may be the survivor out of a group of active competitors, merely by virtue of his superior 
skill, foresight and industry. In such cases a strong argument can be made that, although the result may expose 
the public to the evils of monopoly, the Act does not mean to condemn the resultant of those very forces which it 
is its prime object to foster. (…) The succesful competitor, having been urged to compete, must not be turned 
upon when he wins." United States v Aluminium Co. of America ("Alcoa") 148 F.2d 416 (1945), återgivet i 
Andersen, W R / Rogers III, C P, Antitrust Law: Policy and Practice (1999) 
212 Se Craig / de Burca, s 936f 
213 A st 
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definieras så snävt att förbundet kan anses ha en dominerande ställning. 
 
Under alla omständigheter, så finns det ett antal fördelar med förfarandet, som gör att 
undantag normalt bör kunna ges för kollektiv försäljning i sig. För det första anser jag, även i 
de fall där t.ex. klubbarna i en nationell fotbollsliga skulle kunna anses som ägarna av 
rättigheterna till sina hemmamatcher, att det är rimligt att betrakta ligan som en 
helhetsprodukt, som är mer värd än det sammanlagda värdet av de ingående matcherna. Detta 
mervärde skapas av förbundets organisation av ett sammanhängande mästerskap, varför jag 
anser att förbundet normalt bör kunna betraktas som delägare, och i vart fall borde ha 
möjligheten att förbehålla sig rätten att bedriva kollektiv försäljning. Detta är dessutom 
många gånger det enda effektiva sättet att sälja rättigheterna. Det torde också ligga i 
konsumenternas intresse, eftersom majoriteten av dem troligen också betraktar ligan som en 
helhetsprodukt, och på detta sätt bara behöver skaffa en dekoder / digital-TV-box för att 
kunna följa mästerskapet. Det underlättar också för ligan som sådan att upprätthålla sitt 
”varumärke”, och bibehålla en koherent ligaprodukt av hög kvalitet. 
 
Vidare anser jag att den omfördelning av intäkterna som kollektiv försäljning möjliggör är 
oumbärlig för att värna om solidariteten och bibehålla en någorlunda jämvikt mellan de 
starkaste och de svagaste klubbarna i en liga. Det är mycket viktigt att komma ihåg att 
konkurrensen inte fungerar på samma sätt inom sport som i det ekonomiska livet. Företagen 
på en ”vanlig” marknad strävar efter att lyckas så väl i konkurrensen att man eliminerar sina 
konkurrenter, och en effektiv konkurrens bidrar på detta sätt till en optimal fördelning av 
marknadens resurser. Inom sport har konkurrensen en helt annan roll: Den fyller ett 
självändamål, eftersom den idrottsliga aktiviteten i sig består just i konkurrensen mellan 
deltagarna. Denna konkurrens på planen vore dock omöjlig utan ett samarbete vid sidan av. 
De deltagande lagen i en fotbollsliga är såklart beroende av varandra för att kunna genomföra 
ett mästerskap. För att mästerskapet ska vara intressant för åskådarna, och för att kvaliteten på 
spelet ska upprätthållas, så krävs det dessutom att motståndarna är någorlunda jämnstarka. 
Denna osäkerhet kring resultatet är absolut nödvändig för en sports fortlevnad, och inte minst 
för allmänhetens intresse i den. Därför är det i det långa loppet inte bara de mindre klubbarna 
som är förtjänta av ett omfördelningssystem, utan även de stora, populära klubbarna. Detta är 
naturligtvis också bra för konsumenterna, som erbjuds en mer högkvalitativ produkt. 
 
Kollektiv försäljning bidrar också till att intäkterna kommer även lägre nivåer inom den 
aktuella sporten till del. Den främjar således amatör- och ungdomsverksamheten, och bidrar 
starkt till att upprätthålla idrottens sociala och kulturella roll i samhället. Detta är som vi ovan 
har sett ett av det Europeiska rådet erkänt intresse för EG:s konkurrensmyndigheter att iaktta. 
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Det måste naturligtvis också påpekas, att den kollektiva försäljningen innebär nackdelar för 
vissa intressenter. För det köpande bolaget finns visserligen vissa fördelar, då man lättare kan 
åstadkomma exklusivitet och kontinuitet i sin satsning på ett visst evenemang. Men det finns 
även nackdelar, eftersom den kollektiva försäljningen kan omöjliggöra priskonkurrens mellan 
de säljande klubbarna och därmed leda till ett högre pris, liksom att ”hopbuntningen” av 
rättigheter kan leda till att köparen blir påtvingad även ointressanta rättigheter. 
Hopbuntningen har också negativa konsekvenser för köparens konkurrenter, och för 
konkurrensen på marknaden, eftersom bara de riktigt stora bolagen har råd att köpa hela 
paketet. Om den kollektiva försäljningen kopplas med exklusivitet kan det leda till högre 
inträdeshinder på marknaden och få konsekvenser för hela TV-marknaden. 
 
Jag nämnde ovan att konsumenterna kunde gynnas av kollektiv försäljning, då de bara skulle 
behöva skaffa en operatör för att kunna följa mästerskapet. Om alla rättigheter säljs i ett paket, 
får detta dock även negativa konsekvenser för slutkonsumenten, eftersom denne (åtminstone 
indirekt) får betala även för matcher han inte vill se. Det finns också en större risk för att ett 
TV-bolag skaffar sig totalt monopol över sporträttigheterna, speciellt om försäljningen 
bedrivs på en exklusiv basis. Detta kan bl.a. medföra att produkten, d.v.s. bevakningen av 
evenemanget, inte utvecklas, t.ex. avseende teknologisk innovation för utsändning etc. Å 
andra sidan är köparen troligen mer benägen att satsa på teknisk innovation, om han har säker 
tillgång till ett större utbud under en längre period. 
 
Kollektiv försäljning kan också innebära nackdelar för konsumenterna om det säljande 
förbundet begränsar utbudet genom att inte sälja alla matcher och inte heller låter klubbarna 
sälja outnyttjade rättigheter individuellt. Detta kan vara fallet, om förbundet anser att för 
mycket TV-bevakning försämrar publiksiffrorna på arenan, eller om man specificerar vilka 
matcher köparen tillåts visa, i syfte att även mindre populära lag ska garanteras ett visst TV-
utrymme. Vid exklusiv försäljning till en köpare förhindras vanligen klubbarna att individuellt 
sälja rättigheter även till matcher som köparen inte har rätt att visa (eller väljer att inte visa), 
eftersom det skulle ”urvattna” köparens exklusivitet. 
 
Till sist finns det av uppenbara skäl åtminstone kortsiktiga nackdelar för de stora klubbarna, 
som tvivellöst skulle tjäna mer pengar på individuell försäljning. Av ovan anförda skäl finns 
det dock så starka argument för en omfördelning, att en intresseavvägning här bör göras till de 
övriga klubbarnas förmån, vilket på lång sikt även torde ligga i storklubbarnas intresse. Det 
måste ju också påpekas att det finns många andra sätt för dessa klubbar att slå mynt av sin 
popularitet och / eller framgång, såsom arena-intäkter, souvenir- och tröjförsäljning, 
inkomster från Europacuperna etc. Men vad händer då om ett antal storklubbar helt enkelt inte 
accepterar den kollektiva försäljningen, såsom ”the Old Firm” hotade den skotska Premier 
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League med förra året? – Jo; har kollektiv försäljning väl godkänts i en konkurrensrättslig 
prövning, så har man ju också godkänt att förbundet tillämpar dessa bestämmelser på så sätt 
att ett lag som inte accepterar dem kan uteslutas från ligaspel. Att detta naturligtvis kan få 
allvarliga konsekvenser även för ligan (vilket säkerligen skulle ha varit fallet i Skottland) är 
naturligtvis ett annat problem, vilket dock är av mer politiskt slag. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas, att fördelarna med kollektiv försäljning är så tungt vägande, 
att förfarandet bör tillåtas och t.o.m. uppmuntras. Det måste dock påpekas att försäljningen 
inte får bedrivas på sådana premisser att den medför konkurrensbegränsningar som inte är 
nödvändiga för att uppnå de positiva effekterna – åtgärderna måste vara proportionerliga. Det 
finns därför all anledning att kontrollera om de negativa effekterna som nämnts ovan kan 
undvikas genom att vissa inslag i försäljningen, som inte är oumbärliga för att uppnå syftet 
med kollektiv forsäljning, förbjuds: 
 
De flesta stora nackdelarna uppstår då kollektiv försäljning kopplas med exklusivitet. Detta är 
inte en nödvändig kombination, varför frågeställningarna i så lång utsträckning som möjligt 
bör hållas åtskilda. Jag återkommer nedan till problem med exklusivitet. 
 
De konkurrensbegränsningar, vilka blir följden av den hopbuntning av rättigheter som 
kollektiv försäljning innebär, kan undvikas om det säljande förbundet delar upp rättigheterna i 
olika paket, som säljs till olika köpare. Man kan t.ex. tänka sig två separata livepaket; skilda 
paket för betal-TV, pay-per-view och eventuellt ”free TV”, o.s.v. Detta leder till att även 
mindre TV-bolag kan vara med och bjuda om rättigheterna. En sådan uppdelning är klart 
genomförbar inom ramen för ett kollektivt försäljningssystem, varför en total hopbuntning av 
rättigheterna inte bör anses vara en proportionerlig metod, och således inte bör tillåtas. 
 
Kollektiv försäljning får inte vara en ursäkt för säljaren att begränsa utbudet av rättigheter på 
marknaden. I den mån bestämmelserna leder till uppkomsten av outnyttjade rättigheter bör de 
inte godkännas. Därför bör förbunden inte ges rätt att förhindra klubbarna att utnyttja 
rättigheterna till matcher, som förbundet inte självt har lyckats sälja. Då försäljningen har 
skett exklusivt, kan individuell försäljning från klubbarna inkräkta på köparens ensamrätt, 
men denne får då helt enkelt se till att förvärva rättigheterna till allt material han vill kunna 
undanhålla andra. För att förebygga att denne senare inte utnyttjar alla rättigheter han har 
förvärvat, bör förbundet redan i exklusivavtalet förplikta köparen att underlicensiera material 
som annars inte skulle visas. Dessa åtgärder torde vara nödvändiga för att försäkra att utbudet 
inte begränsas. Med de nya möjligheter till parallella sändningar som digital-TV och pay-per-
view ger, så finns det ingen godtagbar anledning till varför inte alla matcher i en fotbollsliga 
skulle kunna sändas i TV, om efterfrågan finns. 
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En möjlighet för klubbarna att sälja outnyttjade rättigheter individuellt skulle dessutom 
automatiskt lösa det ovan nämnda problemet med bristande horisontell priskonkurrens: Om 
förbundet satte ett för högt pris på rättigheterna, skulle ju ett TV-bolag med is i magen kunna 
vänta ut säljaren, och i stället köpa av respektive klubb. Sätter förbundet däremot ett 
marknadsmässigt pris, kommer ett bolag som vill ha rättigheterna naturligtvis inte att kunna 
avvakta, eftersom efterfrågan ökar. Samma mekanism kommer att minska problemet med att 
det säljande förbundet kan påtvinga köparen – och indirekt konsumenterna – ointressanta 
rättigheter, eftersom man utsätts för potentiell konkurrens från de enskilda klubbarna. 
 
Om de ovan presenterade rekommendationerna respekteras fullt ut av säljaren, bör kollektiv 
försäljning kunna helt undantas tillämpningen av såväl art 81 som art 82, eftersom de 
konkurrensbegränsande effekterna är små, och klart proportionerliga mot de positiva effekter 
som uppnås. Vissa mer märkbara konkurrensbegränsningar kan godtas, då undantag kan ges 
enligt art 81.3. Kvar återstår emellertid att ta ställning till situationen, där kollektiv försäljning 
kopplas med exklusivitet. 
 
5.2.2 Exklusivitet 
 
När det gäller exklusivitetsavtal, är det lättare att generellt säga vem som gynnas av dem och 
vem som missgynnas. Säljaren kommer i varje situation att vinna ekonomiskt på att sälja med 
exklusivitet, eftersom det automatiskt höjer värdet på den sålda rättigheten. I längden kan 
säljaren dock förlora på att evenemanget når färre TV-tittare. Det säljande förbundet kan 
också se en fördel med att ett bolag har exklusivitet, i det att det förstärker intrycket av en 
”liga-produkt” och höjer prestigen. Köparen gynnas naturligtvis alltid av exklusivitet. 
Ensamrätten är en ovärderlig konkurrensfördel för honom, om evenemanget har stor 
dragkraft. 
 
Köparens konkurrenter drabbas förstås hårt av dennes ensamrätt; i vart fall om den avser ett 
populärt evenemang eller ett stort antal olika evenemang, och det är svårt för dem att själva 
komma över likvärdiga ensamrätter. Vi har redan diskuterat de allvarliga effekter i form av 
”market foreclosure” och höjda inträdeshinder som uppstår då en dominerande säljare träffar 
exklusivavtal med en dominerande köpare. På så sätt kan man alltså säga att exklusivitet 
riskerar att skada konkurrensen och marknaden i sig. 
 
Även konsumenterna har en hel del att förlora på alltför omfattande exklusivitetsavtal, 
eftersom det är de som i slutändan får betala för det höjda värdet som rättigheterna får då de 
erbjuds med exklusivitet. Detta mervärde är ju dock inget mervärde för konsumenterna – 
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tvärtom – men de får ändå bära kostnaden. Dessutom finns en större risk för 
utbudsbegränsningar – mindre sport i TV – vilket naturligtvis kommer konsumenterna till 
skada. I vissa fall, då det rör sig om mindre etablerade sporter och mindre populära 
evenemang, kan exklusivitet emellertid innebära ett rikare utbud, eftersom det kan vara ett 
villkor för att någon TV-kanal ska sända överhuvudtaget. 
 
De konkurrensbegränsande effekter som total exklusivitet kan få på TV-marknaden, inte 
minst betal-TV-marknaden, i form av höjda inträdeshinder och strypt tillgång till 
programinnehåll, talar ju för att exklusivitet inte borde tillåtas. Likaså gör det förhållandet, att 
exklusivitet leder till att konsumenterna får betala för ett mervärde som inte intresserar dem. 
Även risken för utbudsbegränsningar talar emot exklusivitet. 
 
I detta sammanhang får man dock inte glömma bort att en innehavare av en kommersiell 
rättighet måste ges den principiella rätten att exploatera denna rättighet, och att en säljare 
normalt inte bör förhindras att ta ut bästa tänkbara pris för sin produkt. Ett visst mått av 
exklusivitet måste därför godkännas, och kan t.o.m. ha positiva effekter på konkurrensen, t.ex. 
då det ger mindre sporter och mindre TV-bolag möjlighet att konkurrera med större, eller då 
det stimulerar utvecklingen av ny teknologi. Först när de konkurrensbegränsande effekterna 
väger över och blir oacceptabla bör exklusivitetsavtal förbjudas. En avgörande faktor är 
parternas ställning på marknaden. 
 
I de fall då säljaren har endast små marknadsandelar på marknaden för TV-rättigheter till 
idrottsevenemang, t.ex. då klubbarna i en fotbollsliga bedriver individuell försäljning, så får 
exklusivitetsavtalet inte några allvarliga konkurrensbegränsande effekter. Det ligger då i det 
köpande bolagets intresse att inte sätta ett alltför högt slutpris på evenemanget, eftersom 
utbytbarheten är hög. Köparens konkurrenter drabbas inte heller, eftersom det fortfarande 
finns tillgång till annat programinnehåll, och därmed drabbas inte heller TV-marknaden som 
sådan. Endast om köparen är mycket stor, och samlar på sig alla intressanta rättigheter på 
detta sätt, kan tillgången strypas för potentiella konkurrenter. 
 
Om däremot säljaren är dominerande, t.ex. vid kollektiv försäljning av ett mycket populärt 
evenemang, finns det betydligt större risk för konkurrenshämmande effekter. Detta gäller 
speciellt om även köparen är en stor aktör på marknaden i efterföljande led. Tillgången på 
intressant programinnehåll riskerar att strypas totalt, och inträdeshindrena höjs väsentligt. 
Dessutom kan ensamrätten leda till utbudsbegränsningar, då köparen inte behöver oroa sig för 
potentiell konkurrens och inte visar allt förvärvat material. Denna effekt förstärks också av att 
exklusiviteten vanligtvis innebär att all individuell försäljning av outnyttjat material förbjuds. 
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Dessa negativa effekter på marknaden kan avhjälpas, om det säljande förbundet – som 
tidigare föreslagits – delar upp rättigheterna i differentierade paket, och säljer dessa till olika 
köpare. I så fall blir det svårt för ett TV-bolag att uppnå en helt dominerande ställning. 
Konkurrensmyndigheterna bör heller inte tillåta alltför långa perioder av exklusivitet. 
Utbudsbegränsningar måste stävjas, förslagsvis genom att vid kollektiv försäljning bara tillåta 
exklusivavtal som möjliggör individuell försäljning av outnyttjade rättigheter, eller som 
förpliktar köparen att underlicensiera material han inte sänder till andra TV-bolag. Villkoren 
och förfarandet för sådan underlicensiering bör i så fall fastställas detaljerat redan i 
exklusivavtalet. 
 
Alla dessa åtgärder kommer naturligtvis att innebära ett lägre pris för produkten, än vad 
säljaren hade kunnat få om han erbjöd total exklusivitet under en längre period. Här måste 
man därför göra en avvägning mellan rättighetsinnehavarens rätt att exploatera sin produkt, 
och konsument- och konkurrensintressena. Till saken hör, att de ovan presenterade villkoren 
är förutsättningar för undantag enligt art 81.3, varför konsument- och konkurrensintressena à 
priori redan har givits företräde genom tillämpningen av art 81.1. Dessutom kanske inte priset 
behöver bli så mycket lägre, eftersom en differentiering av rättigheterna och kortare kontrakt 
innebär att fler köpare kan vara med i budgivningen, vilket innebär en ökad efterfrågan. 
 
Det finns en stor nackdel med exklusivitet som jag inte har berört; nämligen den att 
exklusivitet ofta får effekten att populära idrottsevenemang undanhålls en stor del av 
allmänheten. Exklusivitet till idrottsevenemang kan kritiseras från demokratisk och 
ekonomisk jämlikhetssynpunkt214, eftersom vissa evenemang åtnjuter ett sådant brett allmänt 
intresse att de borde sändas på ”free TV”. Media spelar en central roll i det moderna 
demokratiska samhället, och det är viktigt att slå vakt om det fria informationsflödet.215 Av 
denna anledning stöder medlemsstaterna en eller flera nationella TV-kanaler som fyller 
allmänhetens sociala och kulturella behov. Sådant statsstöd till public service-företag 
godkänns av EG:s konkurrensregler, så länge det distribueras på ett objektivt sätt och med 
objektiva urvalskriterier. Vilka områden denna public service ska omfatta (t.ex. 
sportevenemang), definieras dock av varje medlemsstat för sig.216 
 
Kan man då vid tillämpningen av konkurrensreglerna på handel med TV-rättigheter till 
sportevenemang kräva att en viss andel av ett evenemang ska visas i ”free TV”? Detta skulle 
ju innebära en helt annan bedömning av exklusivitetsavtal. Här måste man dock ha klart för 
sig, att skyddet för konsumenterna, som konkurrensrätten ska tillförsäkra, inte är synonymt 

                                                           
214 Ds 1997:27, s 157 
215 Reding, V (EU-kommissionär ansvarig för kultur- och mediaområdet), EU Media Policy: Culture and 
Competition, anförande den 27/3 2003, s 2. 
216 A a, s 3 
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med skyddet för tittarna. De icke betalande tittarna är inte en aktör som 
konkurrensmyndigheterna har kompetens att ta hänsyn till. Konkurrensrätten är inte rätt 
instrument för att skydda demokratiska och kulturella allmänintressen, och det finns ingen 
rättslig grund för att konkurrensmyndigheterna skulle kunna favorisera ett TV-bolag framför 
ett annat därför att det ena fyller en public service-funktion. Denna möjlighet har EG-rätten 
istället gett medlemsstaterna genom art 3a i direktivet 'TV utan gränser". Där ges 
medlemsstaterna kompetensen att själva specificera vilka idrottsevenemang som måste göras 
tillgängliga gratis för alla tittare; en möjlighet som de flesta länderna (ännu) inte har tagit. 
Även i övrigt har medlemsländerna en större möjlighet att nationellt reglera förhållandet 
mellan olika typer av TV: Italien har t.ex. stiftat en lag som förbjuder en betal-TV-kanal att 
förvärva rättigheter till mer än 60 % av matcherna i Serie A; ett förbud som inte gäller public 
service-kanalerna. Den nya ”EU-konstutionen” med förslaget att införa en rättslig grund för 
gemenskapsåtgärder på idrottsområdet (den föreslagna art 15.2), kan innebära att 
institutionerna tar sig större friheter att på gemenskapsnivå reglera dessa frågor. Detta innebär 
dock inte, att åtgärder kommer att vidtas angående tillämpningen av konkurrensreglerna. 
 
5.2.3 Kollektiv upphandling 
 
De konkurrensrättsliga frågeställningar som avtal om inköpssamarbete ger upphov till, rör 
främst effekterna på marknaden i efterföljande led, d.v.s. TV-marknaden. Frågeställningarna 
kommer därför endast i mycket liten utsträckning att vara specifika för idrottsområdet, varför 
kollektiv upphandling av TV-rättigheter till idrottsevenemang kan behandlas som vilket annat 
gemensamt inköpsavtal som helst. Vi har ju dessutom just sett att konkurrensrätten inte kan 
användas för att favorisera en typ av TV-bolag (läs public service) framför en annan.217 
Allmänhetens intresse av fritt informationsflöde i media kan inte tas i beaktning vid en rent 
konkurrensrättslig bedömning. Kommissionens Vägledning för horisontella avtal torde därför 
kunna appliceras fullt ut på detta område. 
 
Som redan har påpekats, kan horisontella avtal om inköpssamarbete många gånger vara 
konkurrensfrämjande, men kan under andra omständigheter ha konkurrenshämmande 
effekter. Av avgörande betydelse är parternas ställning på marknaden – dels 
inköpsmarknaden; dels återförsäljningsmarknaden i efterföljande led. De konkurrensmässiga 
fördelarna med kollektiv upphandling framstår tydligast då avtalet träffas mellan ett flertal 
mindre TV-bolag, som annars inte skulle ha haft råd att köpa evenemangen i fråga. I detta fall 
bidrar avtalet till att öka konkurrensen på inköpsmarknaden för TV-rättigheter, vilket leder till 
en sundare prisbildning både på den marknaden, och på marknaden i efterföljande led. Detta 
torde också innebära fördelar för idrotten; dels då högre efterfrågan leder till högre pris för 

                                                           
217 Se även ovan, avsnitt 4.3, angående Eurovision-ärendena 
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rättigheterna; dels då man kan räkna med att få mer utrymme i media, vilket tveklöst gynnar 
idrotten. Vidare gynnas naturligtvis konsumenterna av en bredare konkurrens, både på 
marknaden för inköp av TV-rättigheter och på TV-marknaden. Då parterna i inköpsavtalet är 
public service-bolag, såsom flertalet av medlemmarna i EBU, gynnas också TV-tittarna 
genom att de erbjuds gratis, bred tillgång till viktiga evenemang; låt vara att detta inte tillåts 
spela en materiell roll i den konkurrensrättsliga bedömningen. 
 
Ett antal nackdelar med kollektiv upphandling uppstår emellertid, om de samarbetande 
parterna i kraft av sitt samarbete (eller redan dessförinnan) uppnår en så stark ställning på 
inköpsmarknaden att de hämmar konkurrensen snarare än att gynna den. Detta är fallet, om 
redan starka aktörer på inköpsmarknaden bildar en ”inköpskartell”, i syfte att döda 
priskonkurrensen mellan sig och skapa parallella monopolställningar genom att dela upp 
marknaden. Detta är givetvis inte acceptabelt; speciellt som det är svårt att skönja några som 
helst positiva effekter av ett sådant avtal. Men även om det är små företag som avtalar om 
kollektiv upphandling, så kan de tillsammans komma att få en såpass dominerande ställning 
att konkurrensen hämmas; i alla fall då gruppen köper exklusiva rättigheter. Detta kan skada 
de konkurrenter som står utanför samarbetet, liksom konkurrensen på TV-marknaden, om 
gruppen uppnår en sådan monopolställning, att den stryper tillgången på intressanta 
rättigheter. I en sådan situation kan konsumenterna också lida skada; dels genom högre 
slutpriser, dels genom att utbudet riskerar att begränsas. 
 
Precis som vid andra typer av exklusivitetsavtal, är det här lika viktigt att exklusiviteten inte 
leder till att utbudet begränsas. Därför bör en dominerande inköpsgrupp tillämpa effektiva 
bestämmelser för underlicensiering av outnyttjat material. Sådana regler måste förstås vara 
utformade på ett sådant sätt att de faktiskt ger möjlighet för konkurrenter att få tillgång till 
rättigheterna i god tid och till ett marknadsmässigt pris. För att inte åstadkomma omotiverad 
utestängning av konkurrenter bör medlemskap i en inköpsgrupp medges utefter objektiva och 
transparenta kriterier, för att förhindra godtycklig diskriminering. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas, att jag anser att kollektiv upphandling av TV-rättigheter är 
positivt då det leder till att mindre företag kan konkurrera med de stora medieföretagen på 
inköpsmarknaden. Detta innebär fördelar för konsumenten, då det leder till ökad tillgång till 
viktiga evenemang. Om en sådan grupp av företag skulle uppnå en mycket stark ställning på 
inköpsmarknaden eller TV-marknaden, måste man iaktta de åtgärder som jag just angett för 
att säkerställa en fortsatt konkurrens och motverka utbudsbegränsningar. 
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5.3 Avslutande synpunkter 
 
Det finns all anledning att erkänna sportens specifika behov vid tillämpningen av EG:s 
konkurrensrätt på förfaranden inom handeln med TV-rättigheter till idrottsevenemang. 
Behovet av solidaritet mellan idrottens olika nivåer och en någorlunda ekonomisk balans 
mellan deltagarna; behovet av att slå vakt om en fortsatt osäkerhet kring resultatet och den 
centrala roll som utnyttjandet av de kommersiella rättigheterna till idrottsevenemang spelar, 
förtjänar att tas i beaktande i så stor utsträckning som bara är möjligt. 
 
Endast sådana åtgärder som inte står i proportion till dessa mål, och som innebär omotiverade 
begränsningar av konkurrensen, bör regleras av konkurrensmyndigheterna. Som den 
uppmärksamma läsaren har kunnat uppfatta, så är den avgörande faktorn för denna 
bedömning att marknaderna hålls öppna. Konkurrerande TV-bolag får inte stängas ute från 
tillgången till allt intressant programinnehåll på ”upstream”-marknaden, och konsumenterna 
får inte nekas tillgång till evenemang för vilka det finns en efterfrågan. 
 
Det är svårt att ge ett generellt svar på frågan hur konkurrensmyndigheterna bör agera inför de 
problem som har presenterats i denna uppsats. I varje enskilt fall måste man väga motstående 
var för sig beaktansvärda intressen mot varandra, och göra en analys av 
konkurrenssituationerna på de relevanta marknaderna, liksom av de inblandade parternas 
ställning. Man skulle kunna tänka sig ett mer generellt undantag för kollektiv försäljning – 
med en svart lista över klausuler som inte får tillämpas – på ett sätt liknande den amerikanska 
Sports Broadcasting Act eller undantaget i den tyska konkurrenslagstiftningen. Detta skulle 
kunna uppnås i form av en tydlig Vägledning från Kommissionen, eller kanske t.o.m. en 
gruppundantagsförordning. Med tanke på de många olika intressen och aspekter som måste 
vägas in – inte minst det faktum att ägarskapet av rättigheterna till idrottsevenemang är en 
fråga för medlemsstaternas nationella lagstiftningar – och den specifika analys av 
marknaderna som måste göras från fall till fall, ter det sig dock naturligare och effektivare att 
även fortsättningsvis göra en bedömning av varje enskilt fall för sig. 
 
Med den nya förordning 01/03218, som ersätter den gamla förordning 17219, introduceras ett 
helt nytt system för tillämpning av konkurrensreglerna, varigenom parterna i ett (potentiellt 
konkurrensbegränsande) avtal inte längre måste underrätta Kommissionen om avtalet, utan 
helt enkelt själva förväntas bedöma om avtalet skulle klara en eventuell granskning. I ett 
sådant system ter det sig naturligt, att från konkurrensmyndigheternas synpunkt utgå från att 
                                                           
218 Council Regulation No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid 
down in Articles 81 and 82 of the Treaty, OJ L1, 4/1 2003, s 1-25  
219 EEC Council: Regulation No 17: First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty  
OJ P 013, 21/2 1962 s 204-211 
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idrotten klarar att sköta sig själv, och att förlita sig på att förfördelade intressenter anmäler de 
avtal som kan vara konkurrenshämmande. 
 
Vi har konstaterat att konkurrensmyndigheterna inte har till uppgift att värna om allmänhetens 
”rätt” till gratis och bred tillgång till viktiga evenemang av allmänintresse. Här finns en klar 
motsättning mellan medieindustrins intressen, och allmänhetens intressen av social, kulturell 
och demokratisk karaktär. "TV utan gränser" erbjuder en viss minsta reglering av detta 
förhållande, men ett stort ansvar vilar på idrottens egna organisation: Man måste göra en 
mycket viktig avvägning mellan de kortsiktiga fördelarna med att uppnå maximal vinst vid 
varje försäljning, och fördelarna på lång sikt med att värna om allmänhetens möjlighet att ta 
del av stora sportevenemang och på det sättet odla ett fortsatt och växande intresse för 
idrotten. 
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