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1. Inledning

1.1. Problembakgrund

En grundläggande bestämmelse inom EU-rätten är den fria rörligheten för personer och tjänster, 

vilken stadgas i artiklarna 45 och 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 

Dessa  bestämmelser  innebär  att  ingen  EU-medborgare  skall  diskrimineras  på  grund  av  sin 

nationalitet, varken direkt eller indirekt, då denna diskriminering utgör ett sådant hinder mot den 

fria  rörligheten  som  är  förbjudet  enligt  fördraget.  Diskrimineringsförbudet  gäller  såväl 

bestämmelser  utfärdade  av  myndigheter  som  av  andra  aktörer,  exempelvis  arbetsgivare  och 

branschorganisationer, men det finns undantag. 

Inom idrotten förekommer regler som kan anses utgöra hinder mot den fria rörligheten för personer, 

bland annat inom fotbollen. Ett exempel på regel som kan anses hindra den fria rörligheten är de 

regler  som  säger  att  en  fotbollsklubb  måste  ha  ett  föreskrivet  antal  lokalt  fostrade  spelare 

registrerade i sin trupp till en viss tävling. En sådan regel kan verka diskriminerande mot spelare 

ifrån andra medlemsstater, eftersom det försvårar deras möjlighet att få representera klubben i den 

specifika tävlingen, och därmed även minskar deras möjlighet att på ett rättvist sätt konkurrera om 

en plats i truppen. Ett annat exempel på en regel som kan ha en diskriminerande effekt är en regel 

som  innebär  att  ett  lag  i  varje  match  måste  ställa  upp  med  ett  minsta  antal  spelare  som  är 

tillgängliga för spel i klubbens nations landslag.1

Till  skillnad från i det  nyligen ikraftträdda FEUF, fanns i  EG-fördraget inga bestämmelser som 

uttryckligen behandlade idrott, men EU-rättens förhållande till idrotten har ändå behandlats av EU-

domstolen vid ett flertal tillfällen.2 Av dessa domar framgår att idrott omfattas av gemenskapsrätten 

då den utgör ekonomisk verksamhet. Under senare år har frågan om idrottens plats inom EU-rätten 

fått allt mer uppmärksamhet. Framförallt har EU-rättens relation till idrottsorganisationernas egna 

regelsystem belysts.  Utöver  detta  innebär  Lissabonfördragets  ikraftträdande  att  idrott  för  första 

gången uttryckligen nämns i ett grundläggande fördrag.

1 Detta är innebörden i den av FIFA föreslagna ”6+5-regeln”, vilken innebär att ett lag i varje tävlingsmatch från start 
måste ställa upp med minst sex spelare som är tillgängliga för klubbens nations landslag.

2 I och med Lissabonfördragets ikraftträdande 1 december 2009 bytte EGF namn till fördraget om Europeiska 
Unionens funktionssätt (FEUF), och artiklarna får ny numrering. Se vidare om Lissabon-fördraget nedan avsnitt 5.3.
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1.2. Syfte och problemformulering

Syftet  med uppsatsen  är  att  undersöka förhållandet  mellan  gällande  EU-rätt  och idrottens  egna 

regler. Framförallt avser jag att utreda gränsdragningen dem emellan; i vilka fall och under vilka 

förutsättningar tillåter EU-rätten regler som utfärdats av idrottsorgan, trots att de kan anses utgöra 

hinder mot reglerna om den fria rörligheten? Kan en regel utfärdad av ett idrottsorgan angripas 

utifrån andra regler, som dem om konkurrens?

För att utreda detta kommer jag också försöka besvara följande frågor:

Strider reglerna om ett bestämt antal lokalt fostrade spelare mot EU-rättens regler om fri rörlighet 

och konkurrens?

Strider de av FIFA antagna 6+5-reglerna mot EU-rättens regler om fri rörlighet och konkurrens?

1.3. Metod och avgränsningar

Till grund för uppsatsen kommer jag främst att använda mig av EU-rättsliga rättskällor. På grund av 

att  det  tidigare gällande fördraget  om upprättandet  av den Europeiska gemenskapen (EGF),  till 

skillnad från det numera gällande FEUF, saknade uttryckliga bestämmelser om idrott kommer den 

huvudsakliga källan vara praxis från EU-domstolen3. Även doktrin på området kommer användas. 

Utöver detta kommer jag använda mig av så kallad  soft law, icke-bindande instrument från EU:s 

olika institutioner. Även idrottens interna regler kommer att användas, liksom artiklar skrivna av 

personer med insyn i ämnet.

Idrott  är  ett  vitt  begrepp,  som  kan  innefatta  i  stort  sett  all  form  av  organiserad  motion. 

Gränsdragningen mellan EU-rätt och idrott blir främst av intresse då det gäller professionell idrott, 

varför det är detta som uppsatsen kommer behandla. Jag har valt att fokusera på fotbollens regler 

för professionella utövare, eftersom detta är en verksamhet som förekommer i hela Europa. Även i 

den soft law som jag kommer behandla används fotboll flitigt som exempel. 

3 EU-domstolen hette innan Lissabonfördragets ikraftträdande 1 december 2009 EG-domstolen. Se Bergström, Carl 
Fredrik, Hettne, Jörgen, Södersten, Anna, Lissabonfördraget, Sieps 2008:11, Svenska institutet för europapolitiska 
studier, Stockholm 2008, s. 60.
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1.4. Disposition

Uppsatsen kommer i kapitel 2 inledas med en genomgång av den europeiska idrottens uppbyggnad 

och  interna  regelverk.  Denna  del  innehåller  en  närmare  beskrivning  av  såväl  det  europeiska 

fotbollsförbundets  (UEFA)  regler  om  lokalt  fostrade  spelare  som  det  internationella 

fotbollsförbundets (FIFA) 6+5-regel. Detta avsnitt kommer även behandla frågan om de idrottsliga 

reglernas rättsliga status.

I kapitel 3 kommer fokus därefter övergå till de gemenskapsrättsliga regler som behandlar den fria 

rörligheten.  Såväl  reglerna  i  FEUF  om  förbud  mot  diskriminering  som  den  praxis  från  EU-

domstolen i vilken direkt och indirekt diskriminering definierats kommer att behandlas. Kapitlet 

kommer också innehålla en genomgång av FEUF:s konkurrensregler. I detta kapitel kommer det 

även redogöras för några av EU-rättens grundläggande principer: likabehandlings-, subsidiaritets- 

och proportionalitetsprincipen.

Kapitel 4 behandlar den praxis i vilken frågan uppkommit om EU-rättens tillämplighet på idrotten. 

Fokus kommer ligga på att tydliggöra när EU-rättens bestämmelser ansetts tillämpliga på idrottens 

område, samt när idrottsliga regler som kunnat anses strida mot fördragets regler om fri rörlighet 

och konkurrens alltjämt funnits vara tillåtna. 

I kapitel 5 flyttas fokus till rättsutvecklingen sedan det senaste rättsfallet. Här kommer såväl  soft  

law som doktrin och artiklar belysas, men även Lissabonfördraget och dess eventuella inverkan på 

området. Avsnittet kommer inledas med en redogörelse för vilken roll soft law spelar i EU-rätten.

I  kapitel  6 kommer slutligen de för  uppsatsen aktuella  frågeställningarna besvaras  utifrån ovan 

angivet material.
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2. Idrottens egna regler

I detta avsnitt behandlas hur idrotten inom Europa är uppbyggd, och de idrottsliga regler som ligger 

till  grund för uppsatsens problemformulering, och som kan anses utgöra ett hinder mot den fria 

rörligheten för arbetstagare, för vilken redogörs nedan (kapitel 3). De olika regler som kan sägas 

utgöra  ett  hinder  har  olika  utformning  beroende  på  vilken  idrott  det  rör  sig  om,  men  denna 

framställning kommer fokusera på de regler som behandlar fotboll på europeisk nivå. Anledningen 

till att fotbollen lämpar sig väl som exempel är att det är en verksamhet som finns i hela Europa, 

och såväl praxis som övrigt material som rör EU-rätt och idrott har ofta behandlat fotboll (se vidare 

om detta i kapitel 4 och framåt).

2.1. Den europeiska idrottsmodellen

Den  europeiska  idrottsmodellen  är  ett  begrepp  som förekommer  inom såväl  doktrin  som i  de 

handlingar som utgivits av EU:s olika institutioner. Jag ska i detta avsnitt förklara vad som menas 

med detta begrepp. 

Idrotten  är  inom  medlemsstaterna  typiskt  sett  sammansatt  av  många  olika  idrottsorgan,  och 

uppbyggd som en pyramid. Längs ner återfinns de många klubbarna, vars verksamhet till stor del 

bygger på ideella insatser, och som ger alla möjlighet att delta. Ovanför dessa finns de regionala 

idrottsförbunden, till vilka klubbarna är knutna. Dessa regionala förbund ingår i sin tur i nationella 

idrottsförbund, av vilka det typiskt sett enbart får ingå ett per idrott och nation i det europeiska 

idrottsförbundet,  som  utgör  pyramidens  topp.  Inom  denna  pyramidstruktur  organiseras  även 

tävlingar  på  olika  nivåer,  med  så  kallade  öppna serier,  där  klubbar  kan  flyttas  upp eller  ner  i 

seriesystemet beroende på vilka resultat som uppnåtts.4

2.2. Fotbollens organisation

Fotbollen är en idrott som är uppbyggd enligt den europeiska idrottsmodellen. UEFA är ett organ 

som består av 53 nationella europeiska  fotbollsförbund. UEFA har  bland annat som uppgift  att 

4 Blanpain, Roger, The Legal Status of Sportsmen and Sportswomen under International, European and Belgian 
National and Regional Law, Kluwer Law International, Haag 2003, s. 2-4.
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utforma de regler, vilka skall ligga till grund för såväl internationella som inhemska tävlingar, samt 

att själva arrangera vissa tävlingar.5 

UEFA är ett  av  åtta  kontinentala  fotbollsförbund,  vilka  är  erkända  av,  och  lyder  under,  det 

internationella  fotbollsförbundet  FIFA.  FIFA:s  medlemmar  är  samtliga  de  nationella 

fotbollsförbunden  i  världen,  av  vilka  de  europeiska  även  bildat  UEFA.6 FIFA är  den  högsta 

organisationen  inom  internationell  fotboll,  och  har  bland  annat  som  uppgift  att  utforma  och 

upprätthålla spelets regler.7 

2.2.1. UEFA:s regel om lokalt tränade spelare

UEFA anordnar själv en tävling, Champions League, i vilken de bästa europeiska fotbollsklubbarna 

möts. Denna tävling är årligen återkommande, och utöver den sportsliga aspekten och prestigen 

innebär  deltagande  i  turneringen  även  stora  ekonomiska  fördelar  för  fotbollsklubbarna.  Under 

säsongen 2007/2008 fick de 32 klubbar som deltog i turneringen tillsammans dela på 586 miljoner 

euro, en summa som säsongen dessförinnan var totalt 585 miljoner euro, och som fördelas baserat 

på klubbarnas prestation.8 

För  klubbar  som deltar  i  UEFA Champions  League finns  särskilda  restriktioner  gällande  vilka 

spelare som får representera sin klubb. Varje klubb måste till UEFA anmäla en trupp bestående av 

25 spelare, vilka är de enda som får representera klubben i den tävlingen. Utav dessa 25 spelare 

finns en regel som säger att 8 stycken måste vara lokalt tränade spelare. Med lokalt tränade spelare 

avses såväl klubbtränad som förbundstränad spelare. En spelare är att anse som förbundstränad, om 

han under en period av sammanlagt 36 månader eller tre säsonger från att han är 15-21 år gammal, 

varit  registrerad  för  en  klubb tillhörande  samma nationella  fotbollsförbund som den klubb han 

representerar. En spelare som är klubbtränad har under samma period, det vill säga under antingen 

36 månader eller tre säsonger från att han är 15-21 år gammal, varit registrerad för den klubb han 

representerar. Reglerna om lokalt tränade spelare tar ingen hänsyn till spelarens nationalitet.9 Syftet 

med  dessa  regler  är  att  värna  om  fotbollen,  genom  att  uppmuntra  klubbarna  att  satsa  på 

5 Artikel 2.2 i UEFA Statutes, Edition June 2007.
6 Artikel 20 i FIFA Statutes, August 2009 edition.
7 Artikel 2 i FIFA Statutes.
8 UEFA Financial Report 2007/08 s. 49-50.
9 Artikel 18.08-11 i Regulations of the UEFA Champions League 2009/10.
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utvecklingen av egna talanger. Detta skall också få till  följd jämnare tävlingar, där det kommer 

krävas mer än bra finanser för att nå framgång.10

Inom den europeiska  elitfotbollen  innehåller  klubbarnas  spelartrupper  inte  sällan  ett  stort  antal 

utländska spelare. Vissa av dessa spelare kommer från andra medlemsstater, medan andra spelare 

kommer från stater utanför EU. Spelare från stater utanför EU omfattas inte av den fria rörligheten i 

artiklarna 45 och 56 FEUF. Det förekommer ofta att klubbarna knyter spelare till sig genom att 

köpa dem av andra klubbar, för belopp som under senare år visat sig kunna överstiga motsvarande 

en miljard svenska kronor för en enskild spelare.11 När en fotbollsklubb investerar så mycket pengar 

är det också naturligt att de har ett intresse av att spelarna i fråga kan göras tillgängliga för spel i 

alla tävlingar klubben deltar i, i synnerhet de turneringar där en stor summa pengar står på spel. 

Det  finns  alltså  två  bestämmelser  om  spelarrestriktioner  gällande  deltagande  i  internationella 

klubblagsturneringar arrangerade av UEFA. Dels bestämmelsen som innebär att endast 25 spelare 

får göras tillgängliga för spel, dels regeln som innebär att 8 av dessa 25 måste vara lokalt tränade. 

Att endast tillåta att 25 spelare görs tillgängliga för deltagande är en regel som drabbar alla spelare 

lika,  oavsett  nationalitet.  Det  är  dock inte  säkert  att  detsamma kan sägas  om regeln  om lokalt 

tränade spelare. Regeln är till  sin lydelse skenbart neutral,  då den uttryckligen tillämpas på alla 

spelare oavsett  nationalitet.  Däremot innebär det faktum att  en spelare,  för att  anses vara lokalt 

tränad, måste ha tillbringat minst 36 månader mellan åldrarna 15-21 år i klubbens land att utländska 

spelare, däribland även spelare från andra medlemsstater, riskerar att missgynnas av regeln. Detta 

med tanke på att många inte väljer att flytta till ett annat land i tillräckligt ung ålder för att kunna 

räknas som en lokalt tränad spelare. Regeln kan därför göra att spelare ifrån andra medlemsstater 

riskerar att inte kunna konkurrera om en plats i en fotbollsklubb på samma villkor som en spelare 

ifrån samma land som klubben. Regeln som innebär att ett visst antal spelare i en trupp måste vara 

lokalt tränade kan därför vara indirekt diskriminerande, och därmed utgöra ett otillåtet hinder mot 

den fria rörligheten.

2.2.2. FIFA:s 6+5 regel

Även FIFA, det globala fotbollsförbundet,  har instiftat  en bestämmelse som reglerar klubbarnas 

frihet att själva bestämma hur laget skall vara sammansatt. Denna regel, som kallas 6+5-regeln, 

10 http://www.uefa.com/uefa/keytopics/kind=65536/newsid=276829.html  .
11 http://secure.uefa.com/footballeurope/news/kind=2/newsid=837497.html.  
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innebär att i varje match skall en klubb ställa upp med minst sex spelare som kan göras tillgängliga 

för spel i klubbens nations landslag. En klubb får alltså enligt denna regel inte ställa upp med fler än 

fem utländska spelare från start i en match. Regeln är nyligen antagen och skall införas stegvis. Den 

träder i full kraft först säsongen 2012/13. Bakgrunden till regeln är att FIFA vill främja klubbarnas 

satsning  på  egna  talanger  för  att  därigenom  göra  tävlingar  jämnare,  både  på  klubblags-  och 

landslagnivå. Syftet är alltså detsamma med 6+5-regeln som med UEFA:s regel om lokalt tränade 

spelare.  Tanken  är  att  regeln,  som antogs  av  FIFA:s  kongress  2008,  skall  införas  av  samtliga 

kontinentala fotbollsförbund. 6+5-regeln  kommer inte innebära några restriktioner för hur många 

utländska spelare en klubb får kontraktera, utan enbart hur många som spelar från start i en match.12 

2.3. Idrottens reglers rättsliga status

Idrottens interna regler kan ibland strida mot gällande EU-rätt. Bestämmelser som innebär att ett 

minsta antal spelare av en viss nationalitet måste starta varje match eller att ett visst antal spelare 

måste ha fostrats i klubben kan innebära att utländska spelare får svårare att konkurrera om en plats 

i ett lag. Sådana regler riskerar att drabba inte bara spelare från stater utanför EU, utan även spelare 

från andra medlemsstater. Det är endast i  det senare fallet,  då spelare från andra medlemsstater 

drabbas av reglerna, som frågan aktualiseras om reglerna strider mot FEUF:s bestämmelser om fri 

rörlighet (se nedan avsnitt 3.4).

På grund av den europeiska idrottsmodellen och dess pyramidstruktur finns också anledning att se 

på  de  idrottsliga  reglerna  ur  ett  konkurrensrättsligt  perspektiv.  Det  finns  en  möjlighet  att 

idrottsorganens regler kan anses strida mot FEUF:s regler om konkurrens (se nedan avsnitt 3.5).

EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen haft anledning att ingripa för att bedöma när idrottens 

egna regler får ge vika eller rentav ändras till  förmån för fördragets bestämmelser. Det är dock 

självklart att idrottsregler, som inte kan anses som lagregler, lyder under de rättssystem som gäller i 

det land där de tillämpas.13 Idrottsregler får således inte strida mot gällande rätt. Gällande rätt tillåter 

dock ibland undantag för idrottsregler, vilket framgår av EU-domstolens praxis, och nedan följer en 

redogörelse för några av de viktigaste rättsfallen på området (se kapitel 4).

12 http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/media/newsid=783657.html  .
13 Malmsten, Krister, Idrottsjuridik – en teoretisk modell från en praktikers perspektiv, Malmsten, Krister (redaktör), 

Idrottsjuridisk skriftserie Nr 12, Artikelsamling 2007, SISU Idrottsböcker, Stockholm 2007, s. 206-222, s. 209.
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3. EU-rättens regler

FEUF är en av de  viktigaste rättskällorna inom EU-rätten.  Den utgör en del av den så kallade 

primärrätten, vilken något förenklat kan sägas bestå av de olika fördrag som ligger till grund för 

samarbetet  inom EU.14 Vid  sidan  av  primärrätten  finns  sekundärrätten,  vilken  består  av  de  för 

medlemsstaterna bindande rättsakter som gemenskapen enligt fördraget får utfärda. De vanligaste 

sekundärrättsliga rättsakterna är förordningar, direktiv och beslut.15

Inom EU-rätten finns det vissa grundläggande principer, vilka ligger till grund för de EU-rättsliga 

bestämmelserna, och även för hur EU-domstolen tillämpar och tolkar dessa. Dessa rättsprinciper 

återfinns ibland uttryckligen i fördragstexten, men även om så inte är fallet är de av stor betydelse, 

mycket på grund av att EU-rättens regler ofta kan vara otydliga eller inte tillräckligt specifika för att 

kunna tillämpas i varje given situation.16 I detta avsnitt följer en kort genomgång av tre av dessa 

grundläggande  principer:  likabehandlings-,  proportionalitets-  och  subsidiaritetsprinciperna. 

Principerna har diskuterats ingående av forskare, och här ges endast en kortare överblick som är 

nödvändig för uppsatsens förståelse.

Kapitlet innehåller också en genomgång av reglerna om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster 

samt de konkurrensrättsliga regler som återfinns i FEUF och som behandlats i praxis.

3.1. Likabehandlingsprincipen

I  artikel  18  FEUF  stadgas  att  all  diskriminering  på  grund  av  nationalitet  är  förbjuden  i 

medlemsstaterna. Denna princip som kallas för likabehandlingsprincipen, återfinns även i FEUF:s 

bestämmelser  om  den  fria  rörligheten,  däribland  i  artikel  45.2  FEUF,  där  det  framgår  att  all 

diskriminering av arbetstagare på grund av nationalitet är förbjuden. 

Likabehandlingsprincipen förekommer i  någon form i  de flesta  rättssystem. Den kan dock vara 

olika omfattande, sett till vilka det är som skall behandlas lika. I EU-rättslig mening kan den sägas 

innebära att alla som befinner sig i likadana situationer skall behandlas lika, såvida en eventuell 

skillnad i behandlingen inte objektivt kan rättfärdigas. Kan den inte det, föreligger diskriminering.17 
14 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Tredje upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2007, s. 

25-27.
15 Bernitz, Kjellgren, s. 29.
16 Bernitz, Kjellgren, s. 97.
17 Horspool, Margot, Humphreys, Matthew, European Union Law, Oxford University Press, Oxford 2006, s.152, st. 

6.54.
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3.2. Proportionalitetsprincipen

I artikel 5.4 EU-fördraget framgår att unionen, för att uppnå målen i fördragen, inte skall vidta 

några åtgärder utöver vad som är nödvändigt. Detta brukar kallas för proportionalitetsprincipen och 

den  är  fundamental  inom  alla  delar  av  EU-rätten,  inte  bara  i  fördragen.  EU-domstolen  har  i 

rättspraxis tidigare definierat proportionalitet,  och för att utreda om en åtgärd är proportionerlig 

finns det tre saker att ta ställning till. För det första måste undersökas om syftet med åtgärden är att 

tillgodose målen i fördraget. Om så är fallet, måste utredas huruvida det är nödvändigt med denna 

åtgärd, eller om det finns mindre ingripande regler som tillgodoser samma mål. Slutligen, om även 

denna  fråga  besvaras  jakande,  måste  utredas  om  den  nytta  som  åtgärden  innebär  är  skälig  i 

förhållande till den skada den innebär för den som drabbas av den.18 

Proportionalitetsprincipen har, som så mycket annat, såväl för- som nackdelar. Till nackdelarna hör 

att EU-domstolen ibland hänskjuter frågan, huruvida den i det enskilda fallet vidtagna åtgärden är 

proportionerlig, till  den nationella domstolen. Detta kan få till följd att tillämpningen bli olika i 

olika medlemsstater, vilket minskar rättssäkerheten. Till fördelarna hör att den lätt kan passas in i 

många olika situationer, och därmed ge en smidig rätt i det enskilda fallet.19

3.3. Subsidiaritetsprincipen

Om unionen inte har ensam behörighet på ett område, utan även medlemsstaterna är behöriga, skall 

medlemsstaterna själva vidta åtgärder för att tillgodose fördragets mål i största möjliga utsträckning. 

Endast i de fall unionen är bättre lämpad att uppfylla dessa mål skall den träda in och vidta åtgärder. 

Detta stadgas i artikel 5.3 EU-fördraget, och kallas för subsidiaritetsprincipen. Enkelt sagt kan sägas 

att principen innebär att åtgärder och bestämmelser skall beslutas om på lägsta möjliga nivå.

Den egentliga betydelsen av subsidiaritetsprincipen har dock diskuterats i  doktrin. Att det  är en 

grundläggande princip är säkert, men hur den kan användas är något mera oklart. Principen bör 

beaktas varje gång en åtgärd vidtas inom gemenskapen, men det är mera tveksamt huruvida den kan 

användas för att i efterhand ifrågasätta eller åsidosätta en åtgärd eller bestämmelse som vidtagits. 

Troligen  skulle  subsidiaritetsprincipen  endast  kunna  användas  för  att  upphäva  en  nationell 

18 Bernitz, Kjellgren, s. 109-110.
19 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 

Norstedts Juridik AB, Stockholm 2005, s. 159.
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bestämmelse  i  helt  uppenbara  fall  av  kompetensöverskridande.  Däremot  kan  den  enligt  EU-

domstolen användas för att ifrågasätta sekundärrätt.20

3.4. FEUF:s bestämmelser om fri rörlighet för personer

I EU-fördragets artikel 3.2 stadgas att unionen skall erbjuda sina medborgare ett område där hinder 

för den fria rörligheten för personer mellan medlemsstaterna avskaffas. Detta framkommer också i 

artikel 26.2 FEUF, där det sägs att den fria rörligheten för personer ska säkerställas på den inre 

marknaden. I artikel 45.1 FEUF återfinns bestämmelsen att arbetstagare har rätt att fritt röra sig 

inom gemenskapen. Detta innebär att all diskriminering av arbetstagare på grund av nationalitet är 

ett otillåtet hinder mot denna fria rörlighet, vilket också framgår av artikel 45.2 FEUF. Där stadgas 

att all diskriminering på grund av nationalitet skall avskaffas vad gäller anställning, lön och övriga 

arbets- och anställningsvillkor.

Den diskriminering som omfattas av förbudet i artikel 45.2 FEUF innefattar dels sådana åtgärder 

som  vidtagits  av  medlemsstaterna,  men  även  andras,  det  vill  säga  även  företags  och  andra 

privaträttsliga organisationers, diskriminerande åtgärder omfattas av diskrimineringsförbudet.21 

Den fria rörligheten för arbetstagare är inte absolut, utan FEUF stipulerar i artiklarna 45.3 och 45.4 

de situationer då undantag från diskrimineringsförbudet får göras. Detta är i situationer då det anses 

nödvändigt med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa. För att tillgodose dessa intressen 

kan  alltså  en  bestämmelse  som  är  diskriminerande  alltjämt  vara  tillåten.  Vad  gäller  offentlig 

verksamhet görs också undantag från skyddet för den fria rörligheten. Denna lista på undantag är 

uttömmande, och har getts en snäv tolkning, vilket förklaras med att ingen stat ensidigt ska kunna 

utvidga dess tillämpningsområde.22 Denna restriktiva tillämpning av undantagen blir även synlig i 

några av de rättsfall som diskuteras nedan (kapitel 4).

I artikel 56 FEUF framgår att varje medborgare som etablerat sig i en annan medlemsstat för att där 

tillhandahålla en tjänst mot ersättning, inte får diskrimineras på grund av sin nationalitet. Friheten 

att tillhandahålla tjänster kan, precis som är fallet med arbetstagarnas fria rörlighet, inskränkas med 

hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa, vilket framgår av artiklarna 52 och 62 FEUF. Denna 

20 Bernitz, Kjellgren, s. 107-109. Horspool, Humphreys, s. 149-150, p. 6.48-49.
21 Bernitz, Kjellgren, s. 302, not 36.
22 Barnard, Catherine, EC Employment Law, Third edition, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 248.

13



lista över undantag är även den uttömmande, och tillämpas lika restriktivt  som den som gäller 

arbetstagare.23

3.4.1. Diskrimineringsbegreppet

Artiklarna 18 och 45.2 FEUF talar om och förbjuder diskriminering. Begreppet diskriminering kan 

delas upp i  två kategorier,  direkt  och indirekt.  Dessa begrepp har  växt  fram ur EU-domstolens 

praxis.  

Direkt  diskriminering  innebär  att  en  person  behandlas  sämre  än  någon  annan  behandlas,  har 

behandlats, eller skulle ha behandlats i samma situation. Definitionen av direkt diskriminering är 

snarlik i de olika direktiv som ger uttryck för likabehandlingsprincipen.24 Denna definition av direkt 

diskriminering ligger även till grund för definitionen i 1 kap. 4 § 1 p. i den svenska diskriminerings-

lagen25. Direkt diskriminering innebär alltså en uttryckligen diskriminerande åtgärd.

Utöver direkt diskriminering finns den indirekta diskrimineringen, vilken utvecklats i praxis från 

EU-domstolen.  De  fall  som  domstolen  behandlat  har  handlat  om  fall  där  den  indirekta 

diskrimineringen skett  på  grund av  de  anställdas  kön,  och  inte  på  grund av  deras  nationalitet. 

Definitionen av indirekt diskriminering är dock densamma oavsett diskrimineringsgrund.

Ett fall som varit av betydelse för utvecklingen är Jenkins26, där en kvinna var deltidsanställd på ett 

företag som tillverkade kläder. Företaget hade en lönesättning som innebar att deltidsanställda hade 

en timlön som understeg de heltidsanställdas timlön med cirka 10 %. Eftersom de deltidsanställda 

utförde samma arbete som de heltidsanställda, och då merparten av de deltidsanställda var kvinnor, 

hävdade kvinnan att företagets lönesättning var diskriminerande. EU-domstolen sa i sin dom att 

bara det faktum att timlönen var högre för de heltidsanställda inte i sig var diskriminerande, om det 

var motiverat av objektiva skäl som inte hade med de anställdas kön att göra. Domstolen sa själv i 

domen att ett sådant objektivt skäl skulle kunna vara att löneskillnaden kan syfta till att uppmuntra 

heltidsarbete. EU-domstolen kom i sin dom fram till  att om inget objektivt skäl kan rättfärdiga 

löneskillnaden, ska den anses vara indirekt diskriminerande,  under förutsättning att den drabbar 

väsentligt fler kvinnor än män.

23 Barnard, s. 248.
24 Barnard, s. 398. Se även bl.a. artikel 2.2.a i direktiv 2000/78/EG, artikel 2.1.a i direktiv 2006/54/EG.
25 Diskrimineringslag (2008:567).
26 Mål 96/80, Jenkins mot Kingsgate, [1981] ECR 911.
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Principen  ifrån  Jenkins slås  fast  av  EU-domstolen  i  ytterligare  ett  fall, Bilka-Kaufhaus27,  som 

handlar om en kvinna som var anställd som säljare i ett företag som hade en intern bestämmelse 

som sa att företagspension endast utgick till dem av de anställda som arbetat heltid för företaget 

under  15  år.  Då  merparten  av  de  deltidsanställda  var  kvinnor  hävdade  kvinnan  att  företagets 

bestämmelse  var  diskriminerande.  EU-domstolen  slog  fast  att  bestämmelsen  mycket  väl  kunde 

anses  vara  indirekt   diskriminerande,  om den hade  till  följd  att  betydligt  fler  kvinnor  än  män 

drabbades, och ingen objektivt grundad faktor rättfärdigade förekomsten av en sådan bestämmelse.

Av dessa rättsfall framgår att indirekt diskriminering föreligger då en bestämmelse, som till  sin 

lydelse inte är direkt diskriminerande, ändå får till följd att en viss grupp faktiskt missgynnas, under 

förutsättning att det inte finns något objektivt grundat skäl som rättfärdigar bestämmelsens lydelse. 

Definitionen av indirekt diskriminering har, vilket framgår av rättsfallen ovan, utvecklats ur praxis 

där frågan rört könsdiskriminering. Definitionen är dock liknande även vad gäller andra grunder för 

diskriminering,  så  även  när  det  är  fråga  om  diskriminering  på  grund  av  nationalitet,  vilket 

framkommit i praxis, i rättsfallet O'Flynn.28 EU-domstolen konstaterade där att en bestämmelse, för 

att  anses  vara  indirekt  diskriminerande,  inte  behöver  ha  diskriminerande  verkan,  utan  det  är 

tillräckligt att den riskerar att få det. I EU-rätten återfinns definitionen av indirekt diskriminering 

bland annat i artikel 2.2.b i rådets direktiv 2000/78/EG.

Direkt  diskriminering  på  grund  av  nationalitet  kan  alltså  endast  vara  tillåten  om  fördraget 

uttryckligen tillåter det, exempelvis då det gäller tillsättandet av tjänster i offentlig verksamhet. Men 

som framgått finns det fall då en indirekt diskriminerande bestämmelse är godtagbar, och då krävs 

att bestämmelsen objektivt kan rättfärdigas. EU-domstolen har i flera mål prövat förekomsten av en 

sådan objektiv rättfärdigandegrund, så även på idrottens område (se nedan kapitel 4).29 

3.5. FEUF:s bestämmelser om konkurrens

FEUF:s regler om konkurrens återfinns framförallt i artiklarna 101 och 102. Artikel 101.1 FEUF 

stadgar att företagssamarbeten och beslut av företagssammanslutningar som kan påverka handeln 

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

gemenskapen  är  förbjudna.  Vad  som  avses  med  ”handel  mellan  medlemsstaterna”  har 
27 Mål 170/84, Bilka-Kaufhaus mot Weber von Hartz [1986] ECR 1607.
28 Barnard, s. 190 f. Mål C-237/94 O'Flynn mot Adjucation Officer [1996] ECR I-2617.
29 Parrish, Richard, Miettinen, Samuli, The Sporting Exception in European Union Law, TMC Asser Press, Haag 2008, 

s. 63-66.
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kommissionen  preciserat  i  ett  tillkännagivande.  Kommissionen  säger  där  att  begreppet  handel 

innefattar all gränsöverskridande ekonomisk verksamhet, en tolkning som stämmer överens med 

den  fria  rörligheten  för  varor,  tjänster,  kapital  och  personer.  För  att  rekvisitet  ”mellan 

medlemsstaterna” skall vara uppfyllt krävs inte att all handel mellan två medlemsstater påverkas, 

utan det räcker att någon del av handeln dem emellan påverkas.30

Enligt artikel 101.3 FEUF får dock undantag göras från denna bestämmelse, ifall dessa beslut eller 

sammanslutningar  främjar  tekniskt  eller  ekonomiskt  framåtskridande  eller  om de  bidrar  till  att 

förbättra distributionen eller  produktionen av varor.  Trots att  bestämmelsen uttryckligen nämner 

produktionen eller distributionen av varor, omfattar bestämmelsen även tjänster. Att främja tekniskt 

eller ekonomiskt framåtskridande kan tolkas som att tillgodose större intressen än rent ekonomiska. 

Till dessa intressen kan troligen även idrottsliga skäl räknas.31 Därutöver måste de fördelar som 

uppnås  genom  företagssammanslutningen  eller  beslutet  komma  konsumenterna  till  del. 

Begränsningarna som det medför måste vidare vara nödvändiga för att tillgodose det avsedda syftet. 

För att utreda detta måste det bedömas ifall syftet skulle kunna tillgodoses genom ett annat, mindre 

begränsande  beslut.32 Det  blir  alltså  fråga  om att  göra  en  bedömning  enligt   proportionalitets-

principen, vilken nämnts ovan.

I artikel 102.1 FEUF finns en regel som säger att missbruk av dominerande ställning från ett eller 

flera  företags  sida  inte  är  förenligt  med  gällande  EU-rätt,  om det  innebär  att  handeln  mellan 

medlemsstaterna  hindras.  Artikeln  innehåller  en  uppräkning  av  exempel  på  missbruk  av 

dominerande ställning, men listan är inte uttömmande. Trots att artikel 102 FEUF inte innehåller 

några undantag på samma sätt som artikel 101 FEUF, kan liknande motiv användas för att med 

framgång hävda att något missbruk av dominerande ställning ej ägt rum.33

Företag är i denna mening ett relativt vitt begrepp, som saknar definition i fördraget. Däremot har 

det definierats av EU-domstolen i fallet  Höfner34. Domstolen slog fast att med företag avses en 

enhet som ägnar sig åt ekonomisk verksamhet. Enhetens rättsliga status och hur den finansieras 

saknar enligt domstolen betydelse för om det räknas som företag enligt konkurrensbestämmelserna i 

30 Tillkännagivande från kommissionen - Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i 
fördraget , EUT C101, 2004, s. 81-96, s. 83.

31 Parrish, Miettinen, s.124.
32 Westin, Jacob, Europeisk konkurrensrätt, Studentlitteratur, Lund 2007, s. 57-66.
33 Parrish, Miettinen, s. 125. Se även Bernitz, Kjellgren, s. 333-334.
34 Mål C-41/90 Höfner och Elser mot Macrotron GmbH [1991] ECR I-1979.
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FEUF.35 Även idrottsorganisationer kan därför falla inom ramen för begreppet företag, vilket också 

framgår av senare praxis (se nedan avsnitt 4.3).

35 Horspool, Humphreys, s. 347, st. 14.4.
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4. Rättspraxis från EU-domstolen

Detta  kapitel  behandlar  den  rättspraxis  från  EU-domstolen36 som  rör  idrottens  område,  och 

framförallt EU-rättens inflytande över idrottsvärldens interna regler. Det är främst tre huvudfrågor 

som varit föremål för domstolens bedömning:

1. Faller idrott under fördragets tillämpningsområde?

2. Kan interna idrottsliga regler som är indirekt diskriminerande, och därmed utgör ett hinder 

mot den fria rörligheten, rättfärdigas?

3. Är fördragets konkurrensregler tillämpliga på idrottsliga regler?

4.1. Faller idrott inom FEUF:s tillämpningsområde?

Frågan om fördragets tillämplighet på idrottsliga bestämmelser behandlades i fallet  Walrave och 

Koch37, som rörde två holländska medborgare som arbetade som farthållare under cykeltävlingar. 

Det internationella cykelförbundet hade inför ett världsmästerskap i cykling en bestämmelse som sa 

att farthållarna för en nations landslagscyklister var tvungna att själva vara av samma nationalitet 

som cyklisterna. De två farthållarna ansåg att denna bestämmelse var diskriminerande på grund av 

nationalitet, och att den därmed utgjorde ett hinder mot den fria rörligheten, och väckte talan vid 

EU-domstolen. 

EU-domstolen sa i sin dom att även bestämmelser som inte utfärdats av offentliga myndigheter kan 

anses utgöra ett hinder mot den fria rörligheten. Även privaträttsliga organisationers bestämmelser 

och åtgärder omfattas alltså av bestämmelserna. Om så inte vore fallet skulle den fria rörligheten 

enligt  domstolen  kunna neutraliseras.  Domstolen  vidareutvecklar  detta  resonemang i  sin  dom i 

Bosman (se  nedan  avsnitt  4.2).38 Den  sa  också  att  utövandet  av  idrott  endast  omfattas  av 

gemenskapsrätten,  och  dess  bestämmelser  om  diskrimineringsförbud,  då  den  utgör  ekonomisk 

verksamhet  i  enlighet  med  artikel  2  EGF.39 Domstolen  sa  dock  utöver  detta,  att  ifråga  om 
36  Rättsfallen avgjordes innan Lissabonfördraget trädde i kraft, och de artiklar i FEUF som anges i detta kapitel hade 

annan numrering i EGF. Artiklarna 45 och 56 FEUF motsvarades tidigare av artikel 39 respektive 49 EGF. 
Konkurrensreglerna i artikel 101 och 102 FEUF återfanns tidigare i artikel 81 respektive 82 EGF. Artiklarnas 
innebörd är dock oförändrad.

37 Mål 36/74 Walrave och Koch mot Association Union cycliste internationale, [1974] ECR 1405.
38 Mål 36/74 Walrave och Koch, p. 17-18.
39 Mål 36/74 Walrave och Koch, p. 4. Denna artikel ersattes i och med Lissabonfördragets ikraftträdande i sak av art. 3 

EU-fördraget.
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sammansättningen av idrottslag, och då särskilt landslag, äger fördraget inte tillämpning, eftersom 

det i dessa fall inte är en fråga om ekonomisk verksamhet, utan det är en fråga av ”rent sportsligt 

intresse”.40 

Domstolen fick åter anledning att behandla frågan i   Donà41, där det uppstod en tvist mellan två 

italienska medborgare angående huruvida det italienska fotbollsförbundets regler för spelare kunde 

anses  förenliga  med  fördragets  bestämmelser  om  fri  rörlighet  för  arbetstagare  och  tjänster. 

Förbundets regler innebar att det, för att få delta som hel- eller halvprofessionell spelare, krävdes att 

man också var registrerad som spelare i förbundet. Detta innebar i praktiken att enbart spelare som 

var italienska medborgare kunde spela på professionell nivå.

EU-domstolen sa, precis som den gjort i Walrave och Koch, att idrottsutövande enbart faller under 

bestämmelserna i FEUF då det utgör ekonomisk verksamhet, samt att fotbollsspelare som är hel- 

eller halvprofessionella utgör sådan verksamhet, eftersom de får betalt för sina prestationer.42

Dessa  rättsfall  har  legat  till  grund  för  senare  rättsfall  på  idrottens  område,  som  exempelvis 

Bosman43,  Deliège44,  och Meca-Medina45, där domstolen, efter att ha konstaterat att FEUF:s regler 

varit tillämpliga, fått anledning att pröva en idrottslig regels förenlighet med fördragets regler om fri 

rörlighet och konkurrens.

4.2.  Kan  interna  idrottsliga  regler  som  utgör  hinder  mot  den  fria 

rörligheten rättfärdigas?

Som framgått ovan (se kapitel 2) kan ibland regler som utfärdats av idrottsorganisationer utgöra 

hinder för den fria rörligheten för arbetstagare och tjänster. De fall som EU-domstolen fått pröva 

har  handlat  om  regler  som  kunnat  anses  utgöra  hinder  för  den  fria  rörligheten  på  grund  av 

nationalitet. Domstolen har alltså prövat om de idrottsliga reglerna ansetts vara diskriminerande, 

och därmed stridande mot artikel 45.2 FEUF (tidigare artikel 49.2 EGF).

40 Mål 36/74 Walrave och Koch, p. 8.
41 Mål 13/76 Donà mot Mantero [1976] ECR 1333.
42 Mål 13/76 Donà, p. 12.
43 Mål C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association ASBL mot Jean-Marc Bosman [1995] ECR I-

4921.
44 Mål C-51/96 och C-191/97 Deliège mot Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de 

judo ASBL, Union européenne de judo och François Pacquée [2000] ECR I-2549.
45 Mål C-519/04 P Meca-Medina mot kommissionen, [2006] ECR I-6991.
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I  Donà prövade  domstolen,  efter  att  ha  fastslagit  att  idrott  som  utövas  av  hel-  eller 

halvprofessionella spelare är ekonomisk verksamhet, huruvida de i fallet aktuella reglerna utgjorde 

ett otillåtet hinder mot den fria rörligheten, eftersom de verkade diskriminerande mot spelare som 

inte var italienska medborgare. Domstolen sa att trots att det rör sig om ekonomisk verksamhet, kan 

regler som utesluter utländska spelare från matcher vara tillåtna enligt FEUF, om uteslutandet inte 

sker på ekonomisk grund, utan på idrottslig, till exempel vid fråga om landskamper. Den tillade 

dock att en inskränkning av tillämpningsområdet för fördragets bestämmelser om fri rörlighet inte 

får vara mer omfattande än vad som kan anses motiverat med hänsyn till ändamålet.46 

Även  i  Bosman prövades  om  idrottsliga  regler  kunde  anses  utgöra  ett  hinder  mot  den  fria 

rörligheten.  Fallet  handlade  om  en  belgisk  fotbollsspelare  som  var  anställd  av  en  belgisk 

fotbollsklubb, och hade ett anställningsavtal som löpte under en bestämd tid. Lite drygt två månader 

innan kontraktet upphörde, erbjöd klubben honom ett nytt kontrakt. Spelaren vägrade skriva under 

det nya avtalet, eftersom det skulle innebära en väsentligt lägre lön för honom. Som en följd av att 

parterna inte kunde enas, sattes spelaren upp på transferlistan, det vill säga han gjordes tillgänglig 

för  andra  klubbar  mot  att  de  ersatte  hans  tidigare  klubb  genom  att  erlägga  en  så  kallad 

utbildningsersättning.  Då ingen klubb anmälde sitt  intresse för  att  köpa spelaren,  tog han själv 

kontakt  med,  och  skrev  på  för,  en  fransk  fotbollsklubb.  Enligt  de  dåvarande  reglerna  för 

spelarövergångar kunde spelaren gå över till en ny klubb i ett annat land, under förutsättning att 

såväl spelaren som den nya och den gamla klubben var överens om vilken ersättning som skulle 

utgå. Det fanns dessutom ytterligare en regel vad gällde spelarövergångar, nämligen den så kallade 

3+2-regeln, som innebar att ett nationellt fotbollsförbund fick ha en regel som begränsade antalet 

utländska spelare i fotbollsklubbarnas trupper, oavsett om de var ifrån en annan medlemsstat eller 

ej.  

I  fallet  kom klubbarna  överens  om en  övergångssumma,  men den belgiska klubben ifrågasatte 

betalningsförmågan hos den franska klubben, och sände därför inte över de dokument som krävdes 

för  att  spelaren  skulle  kunna  delta  i  tävlingsmatcher.  Avtalet  mellan  spelaren  och  den  franska 

klubben blev därför utan verkan, och spelaren kunde inte spela tävlingsfotboll under ett helt år. 

Spelaren väckte därför talan vid nationell domstol, som begärde ett förhandsavgörande från EU-

domstolen i två frågor:47 

46 Mål 13/76 Donà, p. 14-15.
47 Mål C-415/93 Bosman, p. 49.

20



− Var regeln om ersättning vid övergång av spelare vars kontrakt löpt ut förenlig med EU-

rättens bestämmelser om fri rörlighet?

− Var  regeln  om  att  endast  ett  begränsat  antal  utländska  spelare  fick  ingå  i  en  klubbs 

spelartrupp förenlig med FEUF?

EU-domstolen började med att utreda huruvida EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet var 

tillämpliga på bestämmelser som utfärdats av idrottsförbund, exempelvis UEFA eller FIFA. Den 

hänvisade till domen i  Walrave och Koch, där det slogs fast att även privaträttsliga organisationers 

bestämmelser  kunde  falla  under  EG-fördragets  tillämpningsområde.  UEFA hävdade  att  så  inte 

kunde vara fallet, eftersom endast det offentliga kan åberopa undantagen i artikel 45.3 FEUF, det 

vill  säga hänsyn till  allmän ordning,  säkerhet  och hälsa.  Därför skulle  fördragets  bestämmelser 

enligt UEFA bli mer tvingande för enskilda än för medlemsstaterna. Domstolen svarade på denna 

invändning att den var grundlös eftersom den vilade på ett felaktigt antagande. Det finns, sa EU-

domstolen,  ingenting  som hindrar  att  även  enskilda  åberopar  undantagen  i  artikel  45.3  FEUF. 

FEUF:s  bestämmelser  ansågs  alltså  vara  tillämpliga  även  på  bestämmelser  utfärdade  av 

idrottsförbund.48

Därefter gick domstolen vidare till att utreda de aktuella reglernas förenlighet med FEUF. I den 

första frågan fann EU-domstolen regeln om ersättning strida mot fördragstexten. Att den klubb som, 

efter  att  en  spelares  kontrakt  löpt  ut,  värvar  spelaren  skall  ersätta  spelarens  tidigare  klubb 

ekonomiskt, för att övergången skall vara giltig, innebar ett otillåtet hinder mot den fria rörligheten. 

Enbart det faktum att regeln i sig tillämpades på alla spelarövergångar, oavsett spelarens nationalitet 

saknade  betydelse.  Regeln  var  ändå  hindrande  för  den  fria  rörligheten,  eftersom  den  kunde 

avskräcka en spelare från att byta arbetsgivare.49 Trots att reglerna i sig var ett hinder mot den fria 

rörligheten, sa domstolen att de kunde vara tillåtna, om de tjänade ett legitimt, fördragsenligt syfte.50 

UEFA hävdade att övergångsbestämmelserna tjänade två syften: dels främjade de den idrottsliga 

jämvikten  mellan  klubbarna,  och  dels  uppmuntrade  de  klubbarna  till  att  utbilda  egna  talanger. 

Domstolen  ansåg  att  syftena  i  sig  var  grund  nog  för  att  tillåta  undantag  från  reglerna  om fri 

rörlighet, men ansåg inte att de aktuella reglerna i praktiken kunde tjäna dessa syften. Att tvingas 

betala en ersättning för en spelare skulle inte hindra att de ekonomiskt starkare klubbarna värvar en 

48 Mål C-415/93 Bosman, p. 83-87.
49 Mål C-415/93 Bosman, p. 96, 98-100.
50 Mål C-415/93 Bosman, p. 104.
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spelare. Att ersättningen skulle uppmuntra klubbar att utbilda egna talanger fann domstolen också 

vara osannolikt,  dels på grund av svårigheten att  på förhand avgöra vilka spelare som kommer 

utvecklas tillräckligt mycket, och dels på grund av att de aktuella utbildningsersättningarna är svåra 

att förutse, då de inte ens motsvarar någon verklig kostnad som den ersättningsberättigade klubben 

haft.51 Domstolen fann därför, som svar på den första frågan, att bestämmelserna om ersättning vid 

övergång utgjorde ett hinder mot den fria rörligheten, och att de därför inte var förenliga med EG-

fördraget.

Domstolen besvarade sedan den andra frågan. Den hänvisade bland annat till rörelsedirektivet, och 

dess  bestämmelser  om  att  en  medlemsstats  bestämmelser  som  begränsar  antalet  utländska 

arbetstagare  i  en  viss  tjänst  inte  skall  tillämpas  då  det  är  fråga  om medborgare  från  en  annan 

medlemsstat. Den skall alltså endast äga tillämpning i fråga om medborgare i en stat utanför EU. 

Denna princip, att ingen diskriminering får ske av arbetstagare på grund av nationalitet, innebär att 

reglerna i fråga stred mot EU-rätten. Det hävdades från förbundets sida att det fanns grunder, som 

var idrottsliga och inte ekonomiska, som kunde anses rättfärdiga regeln. Man hävdade nämligen att 

regeln syftade till att bevara sambandet mellan klubbarna och deras hemland, samt att säkerställa 

kvaliteten på de inhemska spelarna och därigenom bidra till en bättre landslagsfotboll. Domstolen 

knöt an till sin dom i Donà, och sa att en bestämmelse inte får inskränka den fria rörligheten mer än 

vad som är motiverat med hänsyn till de syften den tillgodoser. Domstolen fann här att reglerna om 

ett begränsat antal utländska spelare innebar en alltför stor inskränkning av den fria rörligheten, 

eftersom den ägde tillämpning på klubbarnas samtliga matcher. De ansågs alltså vara oförenliga 

med reglerna om den fria rörligheten i EG-fördraget.52

Ytterligare ett fall som gällde frågan huruvida idrottsliga regler var diskriminerande på grund av 

nationalitet, och därmed utgjorde ett otillåtet hinder mot den fria rörligheten, var Deliège. Det rörde 

en tvist mellan en kvinnlig utövare av judo och de belgiska judoförbunden (LFJ och LBJ). Tvisten 

hade sin grund i att en utövare av judo nekades deltagande i internationella judotävlingar, däribland 

1992 års olympiska spel. Beslutet att inte låta henne delta i tävlingarna fattades av det belgiska 

judoförbundet, vilket enligt det europeiska judoförbundets (EJU) regler skulle utse vilka som skulle 

få delta. EJU:s regler föreskrev också att varje nation endast fick ställa upp med ett begränsat antal 

deltagare. Kvinnan, som var flerfaldig belgisk mästare i judo, ansåg sig orättvist behandlad av LFJ 

51 Mål C-415/93 Bosman, p. 106-109.
52 Mål C-415/93 Bosman, p. 127-130.

22



och  LBJ,  och  hävdade  att  EJU:s  regler  om  uttagning  till  judotävlingar  stred  mot  EU-rättens 

bestämmelser om fri rörlighet. Den nationella domstolen ställde frågan till EU-domstolen, om de 

aktuella  reglerna  för  uttagning  av  judoutövare  till  tävlingar  var  förenliga  med  EG-fördragets 

bestämmelser om fri rörlighet. Till saken hör att det förelåg osäkerhet huruvida kvinnan var att anse 

som halv- eller helprofessionell, vilket hon själv hävdade att hon var, eller om hon snarare hade 

amatörstatus, vilket LFJ och LBJ hävdade att alla judoutövare i Belgien hade. 

EU-domstolen valde att enbart svara på hur EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för tjänster 

skulle tolkas. Även här fastslogs vad som kom fram i Walrave och Koch och Donà, nämligen att det 

krävs att idrottsutövandet utgör en ekonomisk verksamhet för att fördraget skall äga tillämpning.53 

Domstolen underströk också, att inte bara offentliga myndigheters beslut kan utgöra hinder för den 

fria rörligheten. Annars skulle den fria rörligheten kunna motverkas genom restriktioner som kom 

från  organisationer  i  deras  utövande  av  sin  suveränitet,  vilket  ju  även  framkom i  bland  annat 

Bosman.54 Domstolen sa också att regeln från tidigare praxis, att en bestämmelse som grundar sig på 

idrottsliga och inte ekonomiska skäl inte faller under FEUF:s tillämpningsområde, förutsätter att 

bestämmelsen  inte  går  utöver  sina  egna  syften.  Denna  regel  är  främst  tillämplig  i  fråga  om 

exempelvis  landskamper,  och  kan  således  enligt  domstolen  inte  användas  för  att  utesluta  all 

idrottslig verksamhet ifrån fördragets tillämpningsområde.55 Domstolen förtydligar alltså här vad 

den  tidigare  sa  i  Donà,  nämligen  att  inte  all  idrottsverksamhet  kan  undantas  från  FEUF:s 

tillämpningsområde med hänvisning till att det rör sig om rent idrottslig verksamhet. 

Domstolen har alltså vid flera tillfällen utrett om idrottsliga regler som utgör diskriminering på 

grund av nationalitet kan angripas med hänvisning till att denna diskriminering är ett otillåtet hinder 

mot den fria rörligheten. Frågan har dock även uppkommit om fördragets konkurrensregler kan vara 

tillämpliga på rent idrottsliga regler.

4.3. Är FEUF:s konkurrensregler tillämpliga på idrottsliga regler?

I  fallet  Meca-Medina ertappades,  efter  en  dopingkontroll  i  anslutning  till  en  tävling,  två 

långdistanssimmare  med  för  höga  halter  nandrolon  i  blodet.  Det  internationella  simförbundet 

(FINA)  stängde  av  de  båda  simmarna  från  tävlande  i  fyra  år  vardera.  Simmarna  överklagade 

53 Mål C-51/96 och C-191/97 Deliège, p. 41.
54 Mål C-51/96 och C-191/97 Deliège, p. 47.
55 Mål C-51/96 och C-191/97 Deliège, p. 43.
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FINA:s  dom till  Court  of  Arbitration  for  Sports  (CAS),  den internationella  skiljedomstolen  för 

idrott, till vilken straff som utdömts av FINA på grund av doping kan överklagas. CAS gick på 

FINA:s linje och fastslog domen på fyra års avstängning. Nya forskningsrön framkom dock, som 

visade att de höga halterna av nandrolon kunde förklaras av andra faktorer än medvetet användande 

av  otillåtna  substanser.  Bland  annat  kunde  förtäring  av  vissa  livsmedel,  däribland  okastrerad 

hangris, leda till att kroppen själv producerade otillåtet höga halter av nandrolon. Som en följd av de 

nya rönen kom simmarna och FINA överens om att återigen låta CAS pröva fallet. CAS friade inte 

simmarna, men kortade ner deras avstängning till två år, eftersom dopingreglerna föreskrev mildare 

straff  om  dopingen  kunde  ha  skett  genom  oaktsamhet  eller  vårdslöshet,  och  inte  avsiktligen. 

Simmarna klagade till  kommissionen och hävdade bland annat att FINA:s dopingregler inte var 

tillräckligt  väl  underbyggda  med  forskning,  samt  att  CAS  inte  kunde  anses  vara  tillräckligt 

självständigt  från  den  internationella  olympiska  kommittén,  IOK.56 Simmarna  ansåg  att 

dopingreglerna fick till följd att deras ekonomiska rättigheter enligt bland annat artikel 56 FEUF 

åsidosattes, samt även deras rättigheter enligt reglerna i artikel 101 och 102 FEUF, genom att de 

snedvred villkoren för simmarna att få delta i idrottstävlingar.57

Kommissionen avslog simmarnas klagomål, med motiveringen att FINA:s regler inte omfattades av 

FEUF:s bestämmelser, och simmarna vände sig till förstainstansrätten för ett ogiltigförklarande av 

kommissionens beslut. Efter det att förstainstansrätten ogillat simmarnas talan, även den med stöd 

av att dopingreglerna var rent idrottsliga regler som enligt tidigare praxis inte skulle anses omfattas 

av  FEUF:s  bestämmelser  om  fri  rörlighet,  överklagade  de  till  EU-domstolen.58 Där  hävdade 

simmarna att förstainstansrättens tolkning av tidigare praxis var felaktig, och att denna istället skulle 

tolkas så, att med rent idrottsliga regler skulle enbart förstås regler som har med landslag att göra. 

FINA:s dopingregler skulle på grund av denna praxis, enligt simmarna, således inte vara att anse 

som  rent  idrottsliga  regler,  och  de  skulle  därför  anses  falla  inom  ramen  för  fördragets 

tillämpningsområde.59

56 Mål C-519/04 P Meca-Medina, p. 3.  IOK är det högsta organet i den olympiska rörelsen, där bland annat FINA 
ingår, och dessutom initiativtagare till och finansiär av av CAS, se mål C-519/04 P Meca-Medina, p. 2.

57 Mål C-519/04 P Meca-Medina, p. 3. Artikel 81 och 82 EGF är den tidigare benämningen på artikel 101 och 102 
FEUF. Artikel 49 EGF är den tidigare benämningen på artikel 56 FEUF.

58 Mål C-519/04 P Meca-Medina, p. 8-9.
59 Mål C-519/04 P Meca-Medina, p. 18.
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EU-domstolen fastslog i sin dom att idrottsutövande omfattas av EU-rätten i den mån den utgör 

ekonomisk verksamhet.60 Detta, menade domstolen, innebär då det gäller idrott att professionella 

eller  halvprofessionella  utövares  verksamhet,  vilka  är  att  likna  vid  förvärvsarbete  eller 

tillhandahållande  av  tjänster,  faller  inom ramen  för  FEUF:s  bestämmelser  om fri  rörlighet  för 

arbetstagare  och  tjänster.61 Domstolen  hänvisar  till  sin  egen  tidigare  praxis  (se  ovan),  där 

bestämmelser  som  endast  rör  idrotten  och  som  inte  har  något  att  göra  med  den  ekonomiska 

verksamheten inte omfattas av FEUF:s bestämmelser.62 

Gränsdragningen mellan vad som är att anse som ekonomisk eller rent idrottslig hänsyn är svår att 

göra, vilket domstolen också konstaterar i domen. Den hänvisar till  Donà, där det framkom att en 

bestämmelse av rent idrottslig karaktär inte faller under FEUF:s tillämpningsområde, och även till 

bland annat  Deliège,  där den slog fast  att  den begränsning av den fria rörligheten som en rent 

idrottslig regel kan anses utgöra inte får gå utanför sitt eget syfte. Domstolen säger att trots att en 

regel kan anses vara rent idrottslig, och därmed enligt tidigare praxis ansetts falla utanför FEUF:s 

bestämmelser, kan såväl idrottsutövaren själv som organisationen som utfärdat regeln ändå omfattas 

av fördraget. Om en viss idrottsverksamhet faller under FEUF:s tillämpningsområde, vilket ju är 

fallet med hel- eller halvprofessionell idrott, gäller att denna verksamhets alla regler måste följa 

fördragets bestämmelser.63 

Faller  den  aktuella  idrottsverksamheten  under  fördragets  bestämmelser,  och  frågan rör  den fria 

rörligheten, som återfanns i artiklarna 45 och 56 FEUF, måste det utredas om reglerna inte strider 

mot  dessa artiklar.  Enligt  domstolen måste  det  dessutom, om idrottsutövandet  faller  under EG-

fördragets tillämpningsområde beträffande konkurrens, bedömas ifall regeln utfärdats av ett företag, 

ifall  företaget  i  fråga  begränsar  konkurrensen  samt  ifall  begränsningen  hindrar  handeln  mellan 

medlemsstaterna.  Även om reglerna i  fråga inte  hindrar  den fria  rörligheten,  därför  att  de inte 

grundar  sig  på  ekonomisk  hänsyn,  kan  de  dock  alltjämt  vara  otillåtna  enligt 

konkurrensbestämmelserna  i  artiklarna  101  och  102  FEUF.64 EU-domstolen  går  alltså  emot 

förstainstansrättens dom i detta avseende. Förstainstansrätten fastslog först att reglerna i fråga, i 

egenskap av rent idrottsliga regler, inte föll under tillämpningsområdet för reglerna om fri rörlighet. 

60 Mål C-519/04 P Meca-Medina, p. 22.
61 Mål C-519/04 P Meca-Medina, p. 23.
62 Mål C-519/04 P Meca-Medina, p. 25.
63 Mål C-519/04 P Meca-Medina, p. 26-28.
64 Mål C-519/04 P Meca-Medina, p. 29-31.
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På grund av detta kunde inte heller fördragets regler om konkurrens vara tillämpliga, en bedömning 

som EU-domstolen ansåg felaktig.65 Domstolen valde alltså här att inte göra något undantag från 

konkurrensreglerna med hänsyn till att dopingreglerna var rent idrottsliga, vilket den tidigare gjort i 

fråga om fördragets regler om fri rörlighet (se avsnitt 4.2).

Domstolen  fann,  efter  att  ha  gjort  en  bedömning  av  de  aktuella  gränsvärdena  för  tillåtna 

nandrolonhalter i blodet, att de aktuella dopingreglerna inte innebar en alltför stor inskränkning utav 

simmarnas rättigheter enligt artiklarna 101 och 102 FEUF, vilket hade kunnat vara fallet om de hade 

lett  till  omotiverade avstängningar  av simmare.  Om de hade lett  till  omotiverade avstängningar 

skulle detta innebära en snedvridning av villkoren för att få delta i tävlingen, vilket är förbjudet 

enligt artikel 101.1 FEUF. Domstolen säger i domen att det, för att avgöra huruvida en idrottslig 

regel strider mot artikel 101.1 FEUF, måste bedömas ifall regeln är proportionerlig.66

4.4. Sammanfattning av rättspraxis

Av rättsfallen på den fria rörlighetens och idrottens område kan vissa slutsatser dras. För det första 

fastslogs  tidigt  att  idrottsutövande,  för  att  omfattas  av  FEUF:s  bestämmelser,  måste  utgöra 

ekonomisk verksamhet. Har en bestämmelse rent idrottslig karaktär har den ansetts falla utanför 

fördragets  tillämpningsområde.  Detta  innebär  att  vid  uttagning  av  exempelvis  landslag  är  en 

inskränkning  av  rätten  till  deltagande  på  grund  av  nationalitet  tillåten,  eftersom bestämmelsen 

grundar sig på rent idrottsliga skäl. 

För det andra skall en idrottsutövare som är hel- eller halvprofessionell anses vara att jämställa med 

en arbetstagare alternativt en tillhandahållare av en tjänst, och omfattas därmed av skyddet för den 

fria rörligheten som numera återfinns i FEUF.

För de fall en bestämmelse saknar rent idrottslig karaktär, och är utformad så att den innebär ett 

hinder för den fria rörligheten, kan den likväl vara förenlig med EU-rätten. Detta är möjligt om den 

objektivt kan rättfärdigas, det vill säga om den syftar till att tillgodose ett högre syfte, och den inte 

går utöver vad som är nödvändigt för att tillgodose detta syfte. Här har EU-domstolen gett uttryck 

för proportionalitetsprincipen. Exempel på syften som domstolen ansett kunna utgöra grund för en 

65 Mål C-519/04 P Meca-Medina, p. 33.
66 Mål C-519/04 P Meca-Medina, p. 47 och 54.
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inskränkning av rätten till fri rörlighet har bland annat varit att uppmuntra klubbar till att utveckla 

egna talanger, samt att öka jämvikten mellan olika klubbar. 

Meca-Medina är  ett  av de senaste avgörandena i  EU-domstolen rörande EU-rättens tillämpning 

inom idrotten. Domstolens agerande här har dock ifrågasatts. Gianni Infantino, tidigare chefsjurist 

på UEFA, hävdar att domen har en negativ inverkan på förhållandet mellan EU-rätt och idrott. Han 

hävdar att  förstainstansrättens bedömning förefaller logisk, det vill säga att om FEUF endast är 

tillämpligt på ekonomisk verksamhet borde detta gälla hela fördraget. När EU-domstolen däremot 

hävdar att en regel inte behöver ha något med ekonomisk verksamhet att göra vad gäller den fria 

rörligheten i artiklarna 45 och 56 FEUF, för att ändå ha med ekonomisk verksamhet att göra vad 

gäller  konkurrensbestämmelserna  i  artiklarna  101  och  102  EGF,  gör  den,  enligt  Infantino,  en 

ologisk tolkning, sett till tidigare praxis.67 Han anser att domstolen i och med domen misslyckades 

med att ta tillvara på ett bra tillfälle att en gång för alla klargöra när FEUF äger tillämpning på 

idrottens  område.  Istället  är  det  efter  domen,  menar  han,  svårare  än  någonsin  för 

idrottsorganisationer  att  avgöra  vilka  regler  de  kan införa  utan  risk för  att  de  strider  mot  EG-

fördraget.68 Infantino  ställer  sig  alltså  frågande  till  EU-domstolens  beslut  att  låta  de  aktuella 

dopingreglerna  falla  under  fördragets  tillämpningsområde  vad  gäller  de  konkurrensrättsliga 

reglerna.  Genom  att  göra  så,  blev  domstolen  även  tvungen  att  utreda  gränsvärdenas  nivå,  en 

bedömning som han hävdar idrottens egna instanser är bättre lämpad för. Den av EU-domstolen 

gjorda tolkningen är dessutom märklig sedd i ljuset av den soft law som på senare tid tillkommit, 

som betonar  vikten av att  bevara idrottens särart.69 Som framkommer nedan (se avsnitt  5.2) är 

subsidiaritetsprincipen  en  viktig  del  av  idrottens  särart,  det  vill  säga  det  är  viktigt  att  låta 

idrottsorganen få sköta sig själva i så stor utsträckning som möjligt.

Även andra inom doktrinen delar Infantinos uppfattning att utgången i Meca-Medina på ett oväntat 

sätt gick emot den tidigare rättspraxis som utvecklats beträffande FEUF:s tillämplighet på idrottens 

område. Domstolens dom kan förstås så att något undantag för rent idrottsliga regler inte längre 

anses föreligga,  utan alla regler inom en idrott  som bedrivs på hel-  eller  halvprofessionell  nivå 

måste följa fördragets bestämmelser. En regel kan dock, trots detta, fortfarande vara motiverad med 

67 Infantino, Gianni, Meca-Medina: a step backwards from the European Sports Model and the Specificity of Sport?, 
Malmsten, Krister (redaktör), Idrottsjuridisk skriftserie Nr 12, Artikelsamling 2007, SISU Idrottsböcker, Stockholm 
2007, s. 168-180, s. 174-175.

68 Infantino, s. 168-170.
69 Infantino, s. 176-178.
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hänsyn till dess nödvändighet för att bedriva idrotten.70 Men domens betydelse för tillämpningen av 

artiklarna 45 och 56 FEUF på idrottens område har diskuterats. Det faktum att domstolen i sin dom 

fokuserar  på  fördragets  regler  om  konkurrens  kan  nämligen  innebära  att  undantaget  för  rent 

idrottsliga regler alltjämt finns kvar vad beträffar artiklarna 45 och 56 FEUF. Det är i alla fall inte 

säkert att domen skall tolkas som att inget undantag för rent sportsliga regler föreligger.71

Vad gäller  frågan om tillämpligheten av artiklarna 101 och 102 FEUF på idrottens område kan 

Meca-Medina antas få betydelse. Med hänsyn till den europeiska idrottsmodellen och dess typiska 

pyramidstruktur (se avsnitt 3.1), kan de högsta organens regler i framtiden komma att angripas med 

hänsyn till att det organ som utfärdat dem felaktigt har utnyttjat sin dominerande ställning.72 Frågan 

blir därför om idrottsorganen kan motivera sina regler så att de alltjämt är förenliga med FEUF.

70 Lindholm, Johan, Alla idrottsliga regler måste vara förenliga med EG-rätten – EG-domstolen begränsar idrottens  
rättsliga särställning, Svensk Idrottsforskning 2-2008, s. 34-37, s. 36.

71 Parrish, Miettinen, s. 99-100.
72 Lindholm, s. 37.
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5. Rättsutvecklingen efter praxis

5.1. Vad är soft law?

Utöver primär- och sekundärrätten finns inom EU-rätten också soft law. Soft law benämns vanligen 

sådana rättsliga dokument som inte är bindande. I artikel 288.5 FEUF nämns två typer av sådana 

dokument, rekommendationer och yttranden. Utmärkande för soft law är att det, trots att det inte är 

bindande,  spelar  en  stor  roll  vid  tolkningen  av  gällande  rätt.  EU-domstolen  har  till  och  med 

uttryckligen sagt  att  soft  law kan vara behjälpligt  vid tolkningen av EU-rättsliga bestämmelser. 

Listan över olika rättsakter som ges i artikel 288 FEUF är inte uttömmande, utan även andra typer 

kan  förekomma.73 Ett  exempel  på ett  icke-bindande dokument  är  de vitböcker  som Europeiska 

kommissionen ger ut. När kommissionen ger ut en vitbok, är det ofta jämförbart med den svenska 

rättens förarbeten, dock mindre precist. En vitbok är ofta utformad som ett åtgärdsprogram, och 

leder inte sällan till ett lagförslag.74 

På området som rör EU-rättens förhållande till idrotten har det under senare tid kommit ett stort 

antal handlingar, vilka utgör soft law, och nedan redogörs översiktligt för huvuddragen i dem.

5.2. Vad säger soft law inom idrottens område?

5.2.1. Idrottens särart

I december 2000, det vill säga redan innan  Meca-Medina, antog Europeiska rådet den så kallade 

Nicedeklarationen om idrottens särart och dess sociala funktion i Europa.75 Nicedeklarationen slår 

fast att EU inte har befogenhet på idrottens område enligt EG-fördraget, och att detta ansvar istället 

åvilar  idrottsorganisationerna  och  medlemsstaterna  själva.  Ändå  bör,  enligt  Nicedeklarationen, 

idrottens sociala, fostrande och kulturella funktion likväl beaktas då gemenskapen vidtar åtgärder i 

enlighet med EG-fördraget.76 Nicedeklarationen spelar en stor roll för idrottens roll inom EU-rätten. 

Den säger att idrottens särart, som gör den unik, måste tas i beaktande vid tillämpningen av EU-

rätten. Det är viktigt att beakta subsidiaritetsprincipen, det vill säga att låta idrottsorganen själva 
73 Bernitz, Kjellgren, s. 32.
74 Bernitz, Kjellgren, s. 52.
75 Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet i Nice, 7– 9 december 2000, bilaga IV.
76 Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet i Nice, 7– 9 december 2000, bilaga IV, p.1.
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sköta  regleringen  inom  idrottens  område,  då  det  är  de  som  är  kompetenta  att  göra  det.77 

Nicedeklarationen talar  också om vikten av att  främja utvecklingen av egna talanger,  för såväl 

klubbar  som  för  landslag.  Detta  arbete  borde  enligt  deklarationen  göras  av  idrottsförbunden 

tillsammans  med  myndigheterna,  med  beaktande  av  lagstiftning  på  såväl  gemenskaps-  som 

nationell nivå.78 Trots att Nicedeklarationen kom redan år 2000 är det främst under de senaste åren 

som soft law kommit att utvecklas på området.

Europaparlamentet  antog  2007  en  resolution79 i  vilken  EU-rättens  förhållande  till  fotboll 

diskuterades. Den talar om den europeiska idrottsmodellen, vilken återfinns i de flesta idrotter i 

Europa. Utmärkande för denna är det nära sambandet mellan amatör- och professionell idrott, samt 

att idrotten utövas i öppna seriesystem, där idrotten som utövas på amatörnivå lägger grunden för 

den professionella idrotten (se även ovan 2.1).80 I resolutionen säger parlamentet att utvecklingen av 

egna talanger är ett syfte som måste tillgodoses, och anser UEFA:s regler vara proportionerliga för 

att uppnå detta syfte. Därför anser parlamentet att dessa regler bör tillämpas strikt av klubbarna.81

År 2007 utfärdade dessutom Europeiska kommissionen en vitbok om idrott. Denna vitbok syftade 

främst  till  att  tydliggöra  vilken  roll  idrotten  har  inom EU,  samt  att  starta  en  debatt  angående 

idrottens särart. Vitboken innehåller också en handlingsplan uppkallad efter Pierre de Coubertin, de 

olympiska spelens grundare, och som består av förslag till hur EU ska kunna gå tillväga för att 

främja idrottens särart  och viktiga sociala  funktion,  som kom till  uttryck i  Nicedeklarationen.82 

Vitboken betonar vikten av idrott som ett medel för att bidra till att stärka ”EU:s mänskliga kapital” 

genom att den bland annat utvecklar hälsan och viljan att göra personliga ansträngningar.83 Som 

framgår av vitboken anser kommissionen det vara av vikt med öppenhet i utbildningssystemen för 

unga idrottsutövare, och att dessa system inte leder till diskriminering på grund av nationalitet. Av 

handlingsplanens nionde punkt framgår dock att det skulle kunna vara förenligt med EU-rätten med 

en viss andel lokalt tränade spelare i ett fotbollslag, så länge de regler som förskriver detta inte är 

indirekt diskriminerande i större utsträckning än vad som är rimligt med hänsyn till dess syfte.84 

77 Blanpain, Roger, European Labour Law, Eleventh revised edition, Kluwer Law Interational, Alphen aan den Rijn 
2008, s. 314-315.

78 Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet i Nice, 7– 9 december 2000, bilaga IV, p.11.
79 Europaparlamentets resolution av den 29 mars 2007 om framtiden för professionell fotboll i Europa 

(2006/2130(INI)).
80 Europaparlamentets resolution om framtiden för professionell fotboll i Europa, skälens punkt B.
81 Europaparlamentets resolution om framtiden för professionell fotboll i Europa, p. 32-34.
82 Europeiska kommissionens Vitbok om idrott KOM (2007) 391 slutlig, s. 2-3.
83 Vitbok om idrott, s. 5.
84 Vitbok om idrott, s. 6.
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Kommissionen  delar  här  den  ståndpunkt  som EU-domstolen  ger  uttryck  för  i  de  rättsfall  som 

redogjorts för ovan. 

Även kommissionen nämner i vitboken den europeiska idrottsmodellen, och vikten av att bevara 

dess  särdrag.85  Vitboken slår  fast,  i  ett  avsnitt  benämnt ”fri  rörlighet  och medborgarskap”,  att 

tävlingar på nationell grund är en viktig del av den europeiska kulturen, och att detta bör värnas om. 

Detta innefattar särskilt landslag, som är viktiga för den nationella identiteten och för bandet mellan 

idrott på professionell och amatörnivå. Vitboken säger klart och tydligt att kommissionen godtar att 

den  fria  rörligheten  inskränks,  under  förutsättning  att  åtgärder  som  har  denna  verkan  är 

proportionerliga.86

Kommissionen nämner också Meca-Medina i vitboken. Den tolkar domen så att, i bedömningen av 

en  idrottslig  regels  överensstämmande  med  fördragets  konkurrensregler,  måste  en 

proportionalitetsbedömning göras från fall till fall, och någon generell regel går inte att formulera. 

Är syftet med regeln proportionerligt till dess eventuella konkurrensbegränsande effekt är regeln 

därför tillåten.87

Kommissionen avser enligt vitboken bygga vidare på tidigare arbete, och med det menas främst den 

rapport  som togs  fram på  initiativ  av  Storbritannien  under  deras  ordförandeskap,  Independent 

European Sports Review (IESR). Fokus där ligger på fotboll, på grund av dess stora utbredning 

över Europa och även globalt, men också på grund av dess stora ekonomiska vikt. Rapporten syftar 

till att implementera Nicedeklarationen, genom att tillhandahålla förslag till åtgärder, främst inom 

fotbollens område, men även inom europeisk idrott generellt.88 I rapporten nämns, med hänvisning 

till Nicedeklarationen, vikten av fostrandet av unga spelare. Precis som framkommit i rättspraxis på 

området (se kapitel 4) är fostrandet av egna talanger i klubbarna ett mål som i sig kan rättfärdiga en 

inskränkning av den fria rörligheten, och de av UEFA antagna reglerna om ett minsta antal lokalt 

tränade spelare i de europeiska klubbarna välkomnas av rapporten. De innebär dels ett incitament 

för klubbarna att satsa pengar på utvecklingen av lokala spelare, men det kan även få effekten att 

tävlingarna blir jämnare, då rikaste klubb inte nödvändigtvis behöver vara synonymt med bästa 

klubb. Enligt författarna av rapporten innebär UEFA:s regler för antalet lokalt tränade spelare i en 

85 Vitbok om idrott, s. 12.
86 Vitbok om idrott, s. 14-15.
87 Vitbok om idrott, s. 14.
88 IESR, s. 22-23 p. 1.18-20.
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trupp inför en tävling en sådan proportionerlig begränsning av den fria rörligheten som är förenlig 

med EU-rätten.89

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) lämnade ett yttrande om kommissionens 

vitbok. Kommittén betonar även den i sitt yttrande att idrottsföreningar måste uppmuntras att satsa 

på egna talanger, eftersom detta gynnar samhället.90 EESK:s resonemang liknar i detta avseende 

kommissionens resonemang i vitboken kring det mänskliga kapitalet och vikten av att stärka detta.

Även  Europaparlamentet  lämnade  en  resolution  om  vitboken  där  de  tycks  instämma  i 

kommissionens  bedömning.  Parlamentet  slår  fast  att  EU:s  regler  om diskrimineringsförbud  är 

tillämpliga även inom idrottens område, men att vissa undantag ändå kan motiveras om de främjar 

idrotten. Idrottsorganen själva måste få reglera sin verksamhet, men i de fall deras bestämmelser 

står i strid med fördraget och annan gällande rätt, måste bestämmelserna vara proportionerliga för 

att uppnå sitt idrottsliga syfte.91 De av UEFA antagna reglerna om lokalt tränade spelare är enligt 

parlamentet  proportionerliga  och  icke-diskriminerande.  Däremot  anser  parlamentet  inte  att 

medlemsstaterna och idrottsorganen bör implementera FIFA:s 6+5-regel, då denna sämre uppfyller 

kravet på proportionalitet.92

Kommissionen  tillkännagav  redan  i  vitboken  att  de  vidtog  en  undersökning  om  unga 

fotbollsspelares  träning  i  Europa.  Denna studie  behandlade  bland annat  FIFA:s  6+5-regel,  men 

framförallt  UEFA:s  regel  om  lokalt  tränade  spelare.  Studien  kom  fram  till  att  UEFA:s  regel 

visserligen potentiellt utgjorde indirekt diskriminering, på grund av att det krävs en flytt i så pass 

ung ålder för att en spelare skall kunna bli lokalt tränad i en klubb i en annan medlemsstat. Däremot 

uppfyller  regeln  de  syften  som  godkänts  av  domstolen  i  Bosman,  och  utgör  därför  enligt 

kommissionen  inget  otillåtet  hinder  mot  den  fria  rörligheten.  6+5-regeln  utgör  däremot  enligt 

studien direkt diskriminering på grund av nationalitet, och är därmed inte förenlig med fördragets 

regler om fri rörlighet.93 Andra alternativ till UEFA:s regel diskuteras också i rapporten, men inget 

förefaller vara lika bra. Utöver 6+5-regeln diskuteras en annan av FIFA:s regler, som förbjuder alla 

övergångar av spelare under 18 år. Denna strider dock enligt rapporten sannolikt mot principen om 

89 IESR, s. 48-50, p. 3.70-75.
90 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vitboken om idrott” KOM(2007) 391 slutlig 

(2008/C 151/12), p. 4.9.
91 Europaparlamentets resolution av den 8 maj 2008 om vitboken om idrott (2007/2261(INI)), p. 7+96.
92 Europaparlamentets resolution om vitboken om idrott, p. 98.
93 Independent study commissioned by the Commission on UEFA's rules on home-grown players, part II, s. 44-45.
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fri rörlighet för arbetstagare. Även alternativet att införa ett tvång på klubbarna att investera en viss 

andel av vinsten i träningen av ungdomar lyfts upp. En sådan regel skulle dock inte innebära någon 

garanti för hög kvalitet på de unga spelarnas träning, och skulle därför sannolikt inte ensam vara 

tillräcklig  för  att  tillgodose  syftet.  Rapporten  pekar  alltså  ut  UEFA:s  regel  som  det  bästa  av 

alternativen, men betonar även att syftet kanske bäst tillgodoses genom flera regler istället för med 

en enda.94

Den  soft  law som  utvecklats  inom  området  EU-rätt  och  idrott  är  således  entydig.  De  olika 

institutionernas yttranden pekar alla på idrottens särart, och vikten av att behålla denna. De anser att 

EG-domstolens praxis att låta fördraget äga tillämpning då idrotten utgör ekonomisk verksamhet är 

bra. Institutionerna är även överens om att syftet att främja klubbarnas satsningar på egna talanger 

och att göra tävlingarna jämnare rättfärdigar bestämmelser som begränsar den fria rörligheten. De 

anser även att UEFA:s regler om lokalt fostrade spelare utgör en proportionerlig inskränkning i den 

fria rörligheten. Vad gäller FIFA:s 6+5-regel synes uppfattningen däremot vara att dessa utgör en 

begränsning som går utöver sitt  eget syfte,  och att  den därmed inte är förenlig med EU-rätten. 

Denna  soft  law kom dock till  innan domen i  Meca-Medina,  och effekterna av denna dom, och 

överensstämmelsen dem emellan har,  som framgår ovan (avsnitt  4.2) diskuterats.  Mer om detta 

följer nedan i kapitel 6.

5.3. Lissabonfördraget
Lissabonfördraget95 antogs  i  december  2007,  och  stadgar  vilka  ändringar  som  ska  ske  i 

gemenskapens grundläggande fördrag. Eftersom samtliga medlemsstater nu har ratificerat fördraget 

kunde det träda i kraft från och med 1 december 2009.96 Ikraftträdandet innebär att ändringar skett i 

gemenskapens fördrag.  Bland annat kom EG-fördraget,  utöver de innehållsmässiga ändringarna, 

dessutom byta namn till Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF). Enligt det nya 

fördraget kommer EU ha tre olika nivåer av befogenhet: exklusiv, delad med medlemsstaterna samt 

stödjande,  samordnande  eller  kompletterande  medlemsstaternas  åtgärder.  EU:s  exklusiva 

befogenhet  omfattar  bland annat  tullunionen och den gemensamma handelspolitiken,  men även 

reglerna om konkurrens på den inre marknaden (artikel 3 FEUF).97 I artikel 6 FEUF finns uppräknat 

94 Independent study commissioned by the Commission on UEFA's rules on home-grown players, part II, s. 45-46.
95 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska Unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska 

Unionen (2007/C 306/01).
96 Lissabonfördraget artikel 6.
97 Bergström, Hettne, Södersten, s. 36.
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inom vilka områden EU endast har befogenhet att stödja, samordna eller komplettera, och där anges 

även idrott  som ett  sådant  område.  Till  skillnad från EGF innehåller  alltså  FEUF en uttrycklig 

bestämmelse om idrott. I artikel 165.1 FEUF finns också en bestämmelse som säger att EU skall 

bidra till att främja europeiska idrottsfrågor och beakta idrottens specifika karaktär, vilket går i linje 

med den  soft  law som utvecklats  på området.  Artikel  165.2 FEUF stadgar  att  EU skall  främja 

rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar,  och även skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska 

integritet,  och  då  främst  med  avseende  på  de  yngsta  utövarna.  För  att  uppnå  dessa  mål  får 

Europaparlamentet eller rådet, enligt artikel 165.4 FEUF, visserligen inte vidta några harmoniserade 

åtgärder, men däremot får det beslutas om stimulansåtgärder eller antas rekommendationer. 

Det nya fördraget kan leda till en mer enhetlig idrottspolitik inom EU, eftersom det öppnar dörren 

för formella möten mellan medlemsstaterna för att diskutera idrott, snarare än de mer informella 

som hålls idag. Trots att idrott för första gången nämns i ett grundläggande fördrag är det dock inte 

säkert att denna nya bestämmelse har så stor betydelse. Den specifika karaktär som EU skall beakta 

har ju redan erkänts av domstolen vid ett flertal tillfällen.98 

Vad gäller fördragsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster, såväl som dem 

som berör konkurrensrätten, innebär det nya fördraget inte någon skillnad i innebörd. Artiklarna 39 

och 49 EGF kommer ha samma lydelse, men byta plats i fördraget till artikel 45 respektive artikel 

56 FEUF. Konkurrensreglerna i artikel 81 och 82 EGF kommer bli artiklarna 101 respektive 102 

FEUF.

98 Parrish, Miettinen, s. 38-39.
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6. Avslutande diskussion 

6.1. Doktrin

Utöver frågan om vilka effekter  Meca-Medina kan komma att få för EU-rättens inflytande över 

idrotten, vilket behandlats ovan (avsnitt 4.4), har debatten även förts i doktrin huruvida UEFA:s 

regel om lokalt tränade spelare respektive FIFA:s 6+5-regel är förenliga med EU-rätten.

Att UEFA:s regel inte utgör en alltför stor inskränkning av den fria rörligheten, är en uppfattning 

som förekommer såväl inom doktrin som inom soft law. Däremot har 6+5-regeln mött desto mer 

kritik. Regeln kan anses utgöra direkt diskriminering på grund av nationalitet, och innebär därför en 

otillåten inskränkning av den fria rörligheten. Trots att regeln onekligen skulle vara ett effektivt 

medel för att uppnå det avsedda syftet, det vill säga stärka landslagen och uppmuntra klubbarna att 

satsa på egna talanger, kan den innebära ett allt för stort ingrepp i den fria rörligheten.99 6+5-regeln 

liknar dessutom den 3+2 regel som var föremål för prövning av EU-domstolen i  Bosman, vilket 

ansetts kunna tyda på att domstolen vid en eventuell prövning skulle komma att förklara även den 

oförenlig med EU-rätten.100

Uppfattningen att 6+5-regeln är oförenlig med gällande EU-rätt delas dock inte av alla. INEA lade 

2009, på uppdrag av FIFA, fram en rapport av experter från fem olika universitet i Europa, där de 

hade  nått  slutsatsen  att  6+5-regeln  inte  utgjorde  ett  otillåtet  hinder  mot  den  fria  rörligheten.101 

Författarna till rapporten ifrågasätter uppfattningen att regeln är direkt diskriminerande. De betonar 

att regeln är rent idrottslig, och att den därför inte ens faller inom tillämpningsområdet för artikel 45 

FEUF (det vill säga tidigare artikel 39 EGF). Dessutom anser de att regeln inte utgör ett så stort 

hinder som kan antas vid en första anblick. Då ett lag får göra tre byten under en match, och då 

regeln endast tar sikte på de som spelar från start, kan ett lag under en match byta in ytterligare tre 

utländska  spelare.  Trots  regeln  skulle  ett  lag  alltså  kunna  avsluta  en  match  med  upp  till  åtta 

utländska spelare.102

99 Alvén, Stefan, UEFA:s ”Home-grown players rule” eller FIFA:s ”6+5-rule” - vilken lösning väljer EU?, Malmsten, 
Krister (redaktör), Idrottsjuridisk skriftserie Nr 13, Artikelsamling 2008, SISU Idrottsböcker, Stockholm 2008, s. 19-
29, s. 27-29.

100Parrish, Miettinen, s. 198.
101Expert Opinion regarding the Compatibility of the “6+5 Rule” with European Community Law, s. 184.
102Expert Opinion regarding the Compatibility of the “6+5 Rule” with European Community Law, s. 64-65.
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Rapporten gör en jämförelse mellan UEFA:s och FIFA:s regler, och kommer fram till att regeln om 

lokalt tränade spelare inte nödvändigtvis är ett bättre verktyg för att uppnå målen, det vill säga att ge 

jämnare  tävlingar  mellan  såväl  klubblag  som  landslag.  Tvärtom  ger  rapporten  uttryck  för 

uppfattningen att UEFA:s regel snarare kan vara till nackdel för unga spelare, då den kan leda till att 

klubbar  värvar  yngre  och  yngre  spelare  för  att  få  dem  att  räknas  som lokalt  tränade  spelare 

tidigare.103 FIFA:s  regel  stämmer  enligt  rapporten  även  väl  överens  med  Lissabonfördraget, 

eftersom det sannolikt hjälper till att skydda unga spelare, i enlighet med artikel 165.2 FEUF (se 

vidare nedan avsnitt 5.3).104 

Precis som INEA:s rapport nämner, har viss kritik även riktats mot UEFA:s regel om lokalt tränade 

spelare. I stället för att, som syftet med regeln är, uppmuntra klubbarna att satsa på att utveckla egna 

talanger, har även en annan trend kunnat skönjas inom fotbollen. Istället för att satsa på att utveckla 

lokala talanger har vissa klubbar satt i system att värva yngre spelare, en utveckling som pågått 

länge.105 Tanken med att göra detta är att ju tidigare en spelare börjar representera en klubb, desto 

tidigare kan han också räknas som lokalt tränad. En spelare som exempelvis kommer från en annan 

medlemsstat vid 15 års ålder, kan redan vid 18 års ålder räknas som en lokalt tränad spelare. Det 

finns förslag på att ändra regeln till  att kräva en längre tids spel i landet/klubben för att kunna 

räknas som lokalt tränad spelare, som ett sätt att få bukt på problemet med värvningar av yngre 

spelare.106

INEA:s rapport argumenterar även för att FIFA:s regel är förenlig med artikel 101 och 102 FEUF. 

Skälen  för  detta  är  att  regeln  enligt  rapporten  inte  begränsar  handeln  mellan  medlemsstaterna, 

eftersom artiklarna endast tar sikte på bestämmelser som begränsar handeln. Med handel förstås 

enligt  rapporten  handel  med  varor,  tjänster  och  kapital.  Eftersom professionella  fotbollsspelare 

enligt rapporten är att anse som arbetstagare omfattas de därför inte av konkurrensreglerna.107 

103Expert Opinion regarding the Compatibility of the “6+5 Rule” with European Community Law, s. 189.
104Expert Opinion regarding the Compatibility of the “6+5 Rule” with European Community Law, s. 187.
105IESR, s. 91, p. 5.61-63.
106Alvén, s. 28.
107 Expert Opinion regarding the Compatibility of the “6+5 Rule” with European Community Law, s. 170.
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6.2. Analys

Den europeiska idrotten är hierarkiskt uppbyggd, där den högsta organisationen också ofta är den 

som i stora drag ansvarar för reglernas utformning. Trots denna uppbyggnad, där idrotten på många 

sätt reglerar sig själv, lyder idrotten ytterst under lagen i de stater där den utövas.

De idrottsliga  regler  som närmare  undersöks  i  denna  uppsats,  UEFA:s  regel  om lokalt  tränade 

spelare  samt FIFA:s 6+5-regel,  är  utformade på ett  sätt  som innebär  att  de inskränker  den fria 

rörligheten för arbetstagare och tjänster. Reglernas utformning skiljer sig åt, men syftet med dem är 

detsamma,  nämligen  att  främja  klubbarnas  satsningar  på  egna  talanger  och  att  skapa  jämnare 

idrottstävlingar. Dessa syften är viktiga att tillgodose, vilket även kommer till uttryck i soft law på 

idrottens område. Detta har även EU-domstolen fastslagit, framförallt i Bosman.

I prövningen av idrottsreglers förenlighet med EU-rättens regler om fri rörlighet som EU-domstolen 

gjort i de ovan nämnda rättsfallen, har proportionalitetsprincipen visat sig viktig. Fallen har ofta rört 

bestämmelser som ansetts vara diskriminerande på grund av nationalitet, och prövningen har därför 

handlat  om huruvida  regeln  utgör  ett  otillåtet  hinder  mot  den  fria  rörligheten.  Det  domstolen 

kommit fram till har varit att syftet med reglerna ofta varit värt att skydda, men att reglerna utgjort 

alltför stora inskränkningar av de fria rörligheterna.  Den har i  exempelvis  Deliège fastslagit  att 

denna regel inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att tillgodose det syfte den har. Att EU-

domstolen  ofta  funnit  att  de  idrottsliga  reglerna  faktiskt  går  utöver  vad  som är  nödvändigt  är 

dessutom ett tydligt exempel på den restriktiva tillämpningen av undantagsreglerna i exempelvis 

artikel 45.3 FEUF som nämnts ovan (se avsnitt 3.4). 

Att idrottsliga regler som kan utgöra ett otillåtet hinder mot den fria rörligheten, till exempel genom 

att  verka  diskriminerande  på  grund  av  nationalitet,  kan  angripas  med  hjälp  av 

fördragsbestämmelserna har alltså stått klart länge. Detta har varit möjligt så länge regeln inte varit 

”rent idrottslig”, utan haft att göra med ekonomisk verksamhet enligt artikel 2 EGF (som ersatts i 

sak av artikel 3 EU-fördraget, se not 39).  Meca-Medina, som är ett av de senaste rättsfallen som 

berör idrottsliga regler, har däremot inneburit en viss utvidgning av möjligheten för fördraget att 

även  omfatta  rent  idrottsliga  regler.  Enligt  denna  dom kan  numera  även  rent  idrottsliga  regler 

angripas, med hjälp av konkurrensreglerna. Domstolens resonemang har stött på kritik, enligt min 

uppfattning befogad sådan. Ser man till den  soft law som behandlar idrotten, har den hela tiden 

nämnt idrottens särart  och vikten av att  bevara denna.  Som en del av idrottens särart  har även 
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idrottsorganens rätt att själva bestämma över idrotten särskilt lyfts fram. Vad EU-domstolen gör 

genom sin dom talar emot denna soft law, genom att minska idrottsorganisationernas möjlighet till 

självstyre.  Även  om  Infantino  kanske  överdriver  något  genom  att  hävda  att  i  stort  sett  alla 

idrottsliga  regler  numera  riskerar  strida  mot  fördraget,  har  han  en  viktig  poäng.  Meca-Medina 

innebär att mindre hänsyn tas till idrottens särart.

6.2.1. Är FIFA:s och UEFA:s regler förenliga med FEUF:s regler om fri 
rörlighet?

För att en idrottslig regel skall kunna angripas med hjälp av reglerna om fri rörlighet krävs för det 

första att det är fråga om ekonomisk verksamhet. Detta trots EU-domstolens beslut i Meca-Medina 

att upphäva undantaget för rent idrottsliga regler vid tillämpningen av konkurrensreglerna. Precis 

som Parrish och Miettinen (se avsnitt 4.4 vid not 71) anser jag att domen inte kan tolkas som att 

detta undantag även upphävts beträffande artikel 45 och 56 FEUF. 6+5-regeln och regeln om lokalt 

tränade spelare är enligt min mening inte att anse som rent idrottsliga regler som undantas från 

fördragets tillämpningsområde, eftersom domstolen vid upprepade tillfällen visat sig restriktiva med 

att tillåta ett sådant undantag. Undantag har främst tillåtits vid fråga om landslag, vilket det inte är 

frågan om här. Båda reglerna kan därför prövas gentemot fördragets bestämmelser om fri rörlighet.

FEUF:s regler innebär ett förbud mot hinder för den fria rörligheten. Såväl FIFA:s som UEFA:s 

regler  kan anses  utgöra diskriminering på grund av nationalitet,  vilket  är  ett  av de hinder  som 

uttryckligen  förbjudits.  Det  är  dock  av  vikt  att  avgöra  ifall  reglerna  utgör  direkt  eller  indirekt 

diskriminering.  Merparten av de källor jag använt mig av har gett  uttryck för uppfattningen att 

UEFA:s regel om lokalt tränade spelare är indirekt diskriminerande, vilket även jag håller med om. 

Regeln är skenbart neutral, eftersom den riskerar att påverka vissa medborgare mer än andra, på 

grund av deras nationalitet. Det är visserligen inte ännu visat att den faktiskt har en diskriminerande 

effekt, men O'Flynn har visat att även en potentiellt diskriminerande regel kan vara otillåten. 

Som även framkommit i praxis kan dock en indirekt diskriminerande regel alltjämt vara tillåten, 

under förutsättning att den objektivt kan rättfärdigas. UEFA:s regel har, precis som FIFA:s, som 

syfte att främja klubbarnas satsningar på egna talanger, samt att få till stånd jämnare idrottstävlingar 

där  ekonomiska  förutsättningar  inte  är  en  förutsättning  för  att  nå  framgång.  Dessa  syften  är 

förenliga med fördraget, och kan motivera att undantag görs från diskrimineringsförbudet. Detta 
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fastslogs också av domstolen i Bosman. För att en regel ska kunna objektivt rättfärdigas krävs dock 

också att den inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå sitt syfte. Den måste alltså vara 

proportionerlig. 

Att  konstatera  att  regeln  om  lokalt  tränade  spelare  åtminstone  potentiellt  utgör  indirekt 

diskriminering är lätt gjort. Regeln är dock relativt ny, för ny för att några slutsatser om effekten av 

den skall kunna dras. Då syftena med den förklarats viktiga nog att tillåta ett undantag från reglerna 

om fri rörlighet, och då inget fullgott alternativ presenterats, anser jag att regeln är nödvändig för att 

uppfylla sitt syfte och borde vara tillåten enligt fördraget. Regeln klarar därför enligt min mening en 

prövning enligt proportionalitetsprincipen.

FIFA:s regel är enligt min mening direkt diskriminerande. Den tar uttryckligen sikte på spelare på 

grund av deras nationalitet,  och det faktum att  den inte begränsar  antalet  spelare en klubb kan 

anställa ändrar inte detta faktum. INEA:s invändning att regeln är rent idrottslig står sig svagt i 

sammanhanget. Regeln liknar ju, vilket också påpekats i doktrin, den i Bosman prövade 3+2-regeln. 

Av den domen kan man dra slutsatsen att 6+5-regeln omfattas av fördragets bestämmelser om fri 

rörlighet  samt  att  den  sannolikt  också  strider  mot  dem,  eftersom  direkt  diskriminerande 

bestämmelser inte kan rättfärdigas annat än i fråga om allmän ordning, hälsa eller säkerhet. 

6.2.2.  Är  FIFA:s  och  UEFA:s  regler  förenliga  med  FEUF:s  regler  om 
konkurrens? 

Oavsett  hur  reglerna  klarar  en  prövning  enligt  fördragets  bestämmelser  om  fri  rörlighet  för 

arbetstagare  och tjänster,  kan  de i  och  med  Meca-Medina numera  även angripas  med hjälp av 

bestämmelserna om konkurrens. Domen innebär att något undantag för rent idrottsliga regler inte 

görs vid en tillämpning av konkurrensreglerna. Vid en prövning av de idrottsliga reglerna måste 

därför först prövas om regeln är utfärdad av ett företag. Enligt vad som framkommit ovan måste 

såväl  FIFA  som  UEFA  vara  att  anse  som  företag  i  fördragstextens  mening.  Dessa  båda 

organisationers höga position inom den europeiska idrottspyramiden innebär också att de har en 

sådan dominerande ställning som avses i artikel 102 FEUF.

Därefter måste utredas ifall reglerna påverkar handeln mellan medlemsstaterna. INEA:s uppfattning 

att detta begrepp inte innefattar  den fria rörligheten för arbetstagare,  stämmer inte överens med 

kommissionens som den kommer till uttryck i deras tillkännagivande. Deras tillkännagivande måste 
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tolkas som att begreppet handel mellan medlemsstaterna innefattar alla de fyra friheterna. Såväl 

FIFA:s om UEFA:s regler kan därför anses påverka handeln mellan medlemsstaterna, eftersom de 

riskerar att snedvrida villkoren för deltagande i en viss idrottstävling.

Trots att 6+5-regeln och regeln om lokalt tränade spelare alltså kan anses påverka handeln mellan 

medlemsstaterna kan de dock, vilket bland annat framgår av  Meca-Medina, vara tillåtna. Det har 

framkommit  i  doktrin  att  idrottsliga  skäl  är  sådana  som kan  anses  motivera  ett  undantag  från 

bestämmelserna enligt artikel 101.3 FEUF. Enligt min mening, efter vad som framkommit såväl i 

praxis  som i  soft  law och  doktrin,  har  båda  de  aktuella  idrottsreglerna  sådana  syften  som kan 

motivera ett undantag från konkurrensreglerna.

Som EU-domstolen påpekade i Meca-Medina krävs dock att FIFA:s och UEFA:s regler, för att vara 

förenliga med konkurrensreglerna i artikel 101 och 102 FEUF, är proportionerliga, det vill säga att 

de är nödvändiga för att uppnå det avsedda syftet. Precis som framgått ovan (avsnitt 6.2.1.) är jag av 

uppfattningen att FIFA:s regel innebär en alltför stor begränsning av rättigheterna enligt fördraget, 

eller om man så vill en alltför stor påverkan av handeln mellan medlemsstaterna, för att anses vara 

motiverad. UEFA:s regel är i min mening det mest proportionerliga av de två alternativen för att 

uppnå det avsedda syftet.

6.2.3. Lissabonfördragets inverkan

Meca-Medina innebar  att  FEUF:s  tillämplighet  på  idrottens  område  utvidgades.  Vad  de  nya 

fördragsbestämmelserna, som kom i och med Lissabonfördraget och som uttryckligen behandlar 

idrott, får för inverkan återstår att se, men klart är att idrottsorganisationernas möjligheter till att 

själva reglera idrottens område har beaktats. Bestämmelserna om fri rörlighet och om konkurrens är 

desamma vad avser ordalydelsen, så skyddet för arbetstagare kommer alltjämt finns kvar, men det 

nya fördraget kommer även innehålla nya regler, som uttryckligen nämner idrott.

Trots att EU enligt artikel 165.4 FEUF inte kommer få möjlighet att vidta några harmoniserande 

åtgärder  på  idrottens  område,  kommer  man  fortfarande  kunna  utfärda  rekommendationer  och 

besluta om  stimulansåtgärder. Subsidiaritetsprincipen kommer visserligen till uttryck genom denna 

bestämmelse, men det är något som redan tidigare fastslagits. 
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Det i artikel 165.2 FEUF uttryckliga målet att skydda idrottsutövarna, och då främst de yngsta, kan 

vara av betydelse inte minst vid bedömningen av UEFA:s regel om lokalt tränade spelare. Huruvida 

denna verkligen leder till en ökad handel med unga spelare återstår dock att se.

6.2.4. Slutkommentar

Idrott är ett område som omfattas av FEUF. Detta gäller, i och med domstolens resonemang i Meca-

Medina, alltid i fråga om konkurrensreglerna. Vid tillämpningen av reglerna om fri rörlighet kan 

dock undantag göras för regler som är av rent idrottslig karaktär, och som inte har med ekonomisk 

verksamhet att göra. Lissabonfördragets ikraftträdande, och de ändringar av befintliga fördrag som 

detta innebär, kommer sannolikt inte påverka rättsläget i detta avseende.

Vad gäller de idrottsregler som varit föremål för närmare undersökning i uppsatsen anser jag alltså 

att 6+5-regeln utgör direkt diskriminering på grund av nationalitet och att den därmed strider mot 

FEUF. UEFA:s regel utgör indirekt diskriminerande, men kan sannolikt objektivt rättfärdigas som 

nödvändig för att uppnå det avsedda syftet.

FIFA:s  regel  innebär  dessutom  enligt  min  mening,  baserat  på  vad  som  framkommit  ovan  i 

uppsatsen, en större snedvridning av villkoren för att få delta i tävlingar än vad UEFA:s regel gör. 

Det är därför troligt att enbart den senare skulle finnas vara förenlig med EU-rätten. Detta förefaller 

vara den gängse uppfattningen i doktrin och i soft law. 

Enda undantaget, som alltså förespråkar FIFA:s 6+5-regel som ett i vissa avseenden bättre verktyg 

för att uppnå de avsedda målen, är den rapport som är framtagen av INEA. Värt att beakta i det 

sammanhanget är att rapporten är framtagen på uppdrag av just FIFA.

De stora  nyheterna  i  fördraget  på  idrottens  område  efter  Lissabonfördragets  ikraftträdande,  har 

redan tidigare fastslagits av EU-domstolen. Subsidiaritetsprincipen, som den kommer till uttryck i 

fördraget, får därför troligen inte någon större inverkan på rättsläget.
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