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Sammanfattning 
 

2009 beslutade det europeiska fotbollsförbundet UEFA att införa regelverket Financial Fair 

Play Regulations, för att förbättra fotbollens ekonomiska hälsa. Detta som en följd av en allt 

mer ansvarslös och irrationell pengahantering bland europeiska fotbollsklubbar, med stora 

underskott och försenade betalningar som konsekvens. Ett avsnitt i regelverket berör de så 

kallade ”break-even”-kraven, som sätter begränsningar för hur stora underskott klubbar får 

visa upp. 
 
I vår uppsats har syftet varit att utreda huruvida ”break-even”-kraven är att anse som förenliga 

med EU-rättsliga konkurrensregler, specifikt art. 101.1 FEUF. Detta då kraven, enligt vår 

uppfattning, kan anses ha en konkurrenshämmande verkan i form av 

investeringsbegränsningar och en asymmetrisk effekt på transfermarknaden.  
 
För att kunna utreda den rättsliga giltigheten, har vi använt oss av relevant praxis på EU-nivå 

inom områdena konkurrensrätt och idrott. Eftersom regelverket är så pass nyutkommet, har 

det ännu inte hunnit prövas rättsligt på EU-nivå. I och med detta, har det för oss funnits stort 

utrymme för diskussion och hypotetiska scenarion. Vår studie av praxis har visat att 

bestämmelserna kan bedömas vara förenliga med EU-rätten, trots en konkurrensbegränsande 

verkan. I vår analys har vi därför, utifrån befintliga förutsättningar, diskuterat huruvida vi 

anser att ”break-even”-kraven ska bedömas vara förenliga med art. 101.1 FEUF, även om de 

kan anses ha en konkurrenshämmande effekt. Vi har vägt in både ekonomiska och sportsliga 

faktorer i vår analys, och har även diskuterat möjligheten till alternativa tillvägagångssätt.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Europeisk fotboll har allt mer utvecklats till en mångmiljardindustri, till vilken diverse 

bestämmelser tillkommit, både på den Europeiska Unionens (EU) nivå och genom 

fotbollsförbundet UEFA (The Union of European Football Associations). Detta dels för 

att följa EU:s riktlinjer om de fyra friheterna, men även för att kunna sätta begränsningar 

i en marknad som är allt mer styrd av enskilda finansiärer. 
                                                                                                          
År 2011 trädde regelverket Financial Fair Play Regulations (FFPR) i kraft. I och med 

dessa regler sattes ramar upp med olika begränsningar för klubbarnas ekonomi. UEFA 

ville med regelverket “förbättra europeisk fotbolls ekonomiska hälsa”,1 genom att söka 

förhindra att klubbar som får oproportionerliga finansiella tillskott från sina ägare får ett 

övertag på de klubbar som drivs mer likt ett företag. Den del i regelverket som i 

synnerhet blivit kontroversiell, och som av många kritiserats starkt, är de så kallade 

“break-even”-kraven.2 De innebär i korthet att det, under vissa förutsättningar, inte är 

tillåtet för fotbollsklubbar att uppvisa en förlust. Detta gör att ägarna till klubbarna inte 

själva kan avgöra hur mycket de vill spendera på exempelvis spelarköp, eftersom en 

gräns sätts för underskott, även om ägaren faktiskt personligen kan täcka upp för 

förlusten genom tillskott av kapital. Enligt Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF) art. 101b får investeringar inte kontrolleras eller begränsas.  
 
I och med “break-even”-kraven begränsas även vinstmöjligheterna för de ägare av en 

fotbollsklubb, som dessutom äger ett av klubbens huvudsakliga sponsorföretag. Eftersom 

ett visst underskott inte är tillåtet, spelar det ingen roll om ägaren samtidigt får in 

reklambaserade intäkter i det sponsrande företaget, som kan täcka upp för förlusten.  

 

                                                
1 Financial fair play: all you need to know, UEFA.com, 2014-02-28 (2015-03-01), 
www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html 
2 UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, Edition 2012, UEFA.com, Art. 58-63 (2015-03-
01), 
www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/80/54/10/1805410_DOWNLOAD.pdf 
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“Break-even”-kraven gynnar de historiska storklubbarna, då mindre klubbars möjlighet 

att visa upp kortsiktiga ekonomiska förluster för att långsiktigt kunna konkurrera 

sportsligt begränsas. Det leder till att stora, förmögna klubbar faktiskt har möjlighet att 

köpa dyra spelare, utan att tvingas skuldsätta sig, medan de mindre klubbarna, som inte 

kan täcka övergångssumman, till stor del förlorar den möjligheten. Enligt art. 101.1d 

FEUF, får inte olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, om det leder till en 

konkurrensnackdel.  

 

1.2 Problemformulering 
● Strider “break-even”-kraven mot art. 101.1b FEUF, som anger att investeringar 

inte får kontrolleras eller begränsas? 

● Har “break-even”-kraven konkurrensbegränsande verkan, i det hänseende att 

mindre klubbar inte längre kan skuldsätta sig för att utmana de historiska storklubbarna, 

och står detta i så fall i strid med art. 101.1d FEUF om olika villkor för likvärdiga 

transaktioner?   
 

1.3 Syfte   
Syftet med uppsatsen är att göra en analys av ”break-even”-kraven i FFPR, och sätta dem i 

ett EU-rättsligt perspektiv, genom att undersöka deras förenlighet med konkurrensrättsliga 

EU-regler. Vi har ämnat skriva uppsatsen på ett sätt som ger förståelse för problematiken, 

även för den som helt saknar tidigare kunskap inom det fotbollsekonomiska området. 

Samtidigt har målet varit att göra de juridiska frågorna i uppsatsen begripliga även för 

läsare som saknar juridisk skolning. 
 

1.4 Metod 
Vi har använt oss av traditionell juridisk metod, i detta fall av lagtext i form av EU:s 

konkurrensrättsliga regler, specifikt art. 101.1 FEUF. I uppfyllandet av uppsatsens syfte, 

har vi analyserat relevant praxis kopplad till idrott och EU-rättsliga konkurrensregler, och 

utgått från denna i kombination med art. 101 FEUF vid analysen av ”break-even”-kraven. 

Vi har även hämtat information från annat än traditionella rättskällor, såsom artiklar samt 

utlåtanden från nyckelpersoner inom den europeiska fotbollsekonomin. Vi är medvetna 
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om avsaknaden av juridisk status hos denna typ av källor, och har valt att granska dem 

med kritiska ögon, men är övertygade om att de har gagnat oss i uppfyllandet av 

uppsatsens syfte.  

 

1.5 Avgränsning 
Även om uppsatsen kommer beröra konsekvenserna av FFPR i stort, är det primära målet 

att ställa FFPR mot EU-rättsliga regler, och specifikt “break-even”-kraven mot art. 

101.1b och 101.1d FEUF. Det kommer av uppsatsen framgå att frågan om ”break-even”-

kravens rättsliga giltighet även kan kopplas till bestämmelser om fri rörlighet. Detta 

kommer vi endast kort beröra, eftersom huvudsyftet är att ställa ”break-even”-kraven mot 

konkurrensrättsliga regler i FEUF. 
 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en övergripande beskrivning av aktuell konkurrensrätt, följt av ett 

avsnitt som berör den fotbollsekonomiska marknaden i stort. Därefter förklarar vi vad 

UEFA är, och hur organisationen är strukturerad. Det följande avsnittet beskriver FFPR:s 

innebörd, och specifikt ”break-even”-kravens funktion och tillämpning. I det 

nästkommande avsnittet redogör vi för ett aktuellt, men ännu ouppklarat, rättsfall 

gällande ”break-even”-kravens rättsliga giltighet, följt av relevant praxis inom det 

idrottsliga och konkurrensrättsliga området på EU-nivå. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion med tillhörande analys.  
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2. Konkurrensrätt 

2.1 Bakgrund 
Ända sedan EU-samarbetet inleddes har en central del varit idén om den inre marknaden. 

Den inre marknadens grund ligger i de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, kapital, 

tjänster och personer. Med de fyra friheterna menas att det, utan handelshinder och tullar 

på varor, ska finnas handelsmöjligheter mellan länderna inom den inre marknaden. En 

godkänd vara i ett medlemsland ska även vara godkänd i övriga EU-länder. Det ska gå att 

överföra pengar eller annan form av kapital utan att det föreligger begränsningar, och ett 

företag ska kunna starta en verksamhet i ett annat medlemsland, och utan förhinder sälja 

sina tjänster till ett annat medlemsland.3 I art. 45 FEUF anges att fri rörlighet för 

arbetstagare ska säkerställas inom EU. Denna fria rörlighet innebär att all diskriminering 

av arbetstagare från medlemsstaterna på grund av nationalitet, arbets- och 

anställningsvillkor, skattebestämmelser och sociala förmåner är otillåten. Friheten att 

tillhandahålla tjänster i art. 56 FEUF, och den fria rörligheten för varor, art. 34 FEUF, är 

nära besläktade med varandra. Båda friheterna rör ekonomiska transaktioner mellan 

medlemsstater, i huvudsak av kommersiell karaktär. Art. 63 FEUF rör fri rörlighet för 

kapital mellan medlemsstaterna. Regelns syfte är att se till att den finansiella 

verksamheten på̊ den inre marknaden skyddas.  
 
Konkurrensrätten hör till den inre marknaden, vilket bekräftas i protokollet om den inre 

marknaden och konkurrensen genom skrivelsen: “den inre marknaden, enligt definitionen 

i art. 3 i Fördraget om Europeiska Unionen (FEU), innefattar en ordning som säkerställer 

att konkurrensen inte snedvrids.”4 Huvudsyftet med EU:s konkurrensregler är att 

förhindra en snedvridning av konkurrensen med det bakomliggande målet att öka 

välfärden hos konsumenterna och främja samhällets välstånd.5  

                                                
3 Fri rörlighet för varor - Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för 
varor, Europeiska Unionens publikationsbyrå, 2010, kap. 7. 
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/goods/docs/art34-36/new_guide_sv.pdf 
4 Protokoll (nr 27), Om den inre marknaden och konkurrens, Europeiska unionens publikationsbyrå, mars 
2010, s. 309. 
5  Whish, R & Bailey, D, Competition law, 7 uppl., Oxford, 2012, s. 3. 
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Förutom att se till att konkurrensen inte snedvrids, så har EU:s konkurrensregler till 

uppgift att säkerhetsställa att företag inte vidtar åtgärder som hindrar tjänster, varor och 

kapital från att röra sig fritt mellan medlemsländerna. EU:s konkurrensrättsliga regler 

återfinns i art. 101-109 FEUF. Art. 120 FEUF uttrycker rättsområdets syfte på ett mycket 

övergripande sätt: ”i överensstämmelse med principen om en öppen marknadsekonomi 

med fri konkurrens som främjar en effektiv resursfördelning.” Detta ger uttryck för syftet 

att säkerställa fri konkurrens och målet med ökad välfärd.  

 

2.2 Syfte med art. 101 FEUF 
Principen enligt art. 101.1 FEUF, är att alla avtal ingångna av företag, beslut av 

företagssammanslutningar, eller samordnade förfaranden, som på något sätt kommer att 

påverka handeln mellan medlemsländerna på ett sätt som kan begränsa konkurrensen, är 

förbjudna.6 I artikeln finns fem punkter innehållande förutsättningar som särskilt ska 

beaktas vid bedömningen av huruvida ett avtal är att anse som konkurrensbegränsande. I 

art. 101.1a förbjuds att särskilda priser och affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, och 

enligt art. 101.1b får inte produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar 

begränsas eller kontrolleras. Art. 101.1c förbjuder att marknader eller inköpskällor delas 

upp, och i art. 101.1d förbjuds att olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner för 

vissa handelspartner, om det leder till en konkurrensnackdel. Art. 101.1e förbjuder 

kopplingsförbehåll, det vill säga att det är otillåtet att ställa som villkor att en avtalspart 

måste åta sig ytterligare förpliktelser för att ingå avtalet, som varken till sin natur eller 

enligt handelsbruk kan anses ha något samband med föremålet för avtalet.  
 
Det finns ett undantag till art. 101.1, vilket anges i art. 101.3 FEUF. I artikeln stadgas, att 

bestämmelserna i art. 101.1 får förklaras icke tillämpliga på avtal eller grupper av avtal, 

beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar, samt samordnade förfaranden 

eller grupper av samordnade förfaranden, som gynnar produktion eller distribution, eller 

som på något sätt kan gagna den tekniska eller ekonomisk utvecklingen. Ytterligare 

förutsättningar är att konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som uppnås 
                                                
6 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN - Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal, Europeiska unionens officiella tidning, 
2011-01-14 (2015-03-05), p. 15, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=SV 
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av åtgärden, att berörda företag inte åläggs begränsningar som inte är nödvändiga för att 

uppnå målen, samt att företag inte ges möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en 

väsentlig del av berörda varor.   

 

2.3 Överträdelse av art. 101 FEUF 
Övervakningen av konkurrensreglernas tillämpning utförs av EU-kommissionen 

(hädanefter Kommissionen). Kommissionen består av 28 kommissionärer, en från varje 

EU-land, och fungerar som EU:s verkställande organ. Dess uppgift är att övervaka EU:s 

gemensamma intresse, och detta innefattar, utöver att se till så att direktiv och regler följs, 

även att föreslå nya lagar och bestämmelser, samt se till att lagändringar genomförs.7  

 
För att kunna övervaka hur konkurrensreglerna tillämpas, har Kommissionen en rad olika 

befogenheter. Vid eventuell överträdelse av art. 101 eller 102 FEUF, har Kommissionen 

möjlighet att fatta beslut, bedriva utredningar och ålägga påföljder. Kan Kommissionen 

konstatera en överträdelse, får de ålägga de berörda företagen eller 

företagssammanslutningarna att upphöra med överträdelsen. Böter och viten är ytterligare 

sanktioner som Kommissionen har befogenhet att ålägga.8 

 

2.4 Riktlinjer 
2011 utgav Kommissionen riktlinjer för tolkning av art. 101 FEUF.9 Art. 101 tillämpas 

vid bedömningen av horisontella samarbeten i form av avtal mellan företag, beslut av 

företagssammanslutningar och samordnande förfaranden.10 Horisontella samarbetsavtal 

kan gynna den ekonomiska marknaden. Punkt 1.1.2 i riktlinjerna om art. 101, stadgar att 

horisontella samarbetsavtal kan ge betydande ekonomiska fördelar, i synnerhet om de 

kombinerar kompletterande verksamheter, kunnande eller tillgångar. Horisontellt 

samarbete kan vara ett sätt att dela risker, spara kostnader, öka investeringar, samla 

know-how, förbättra produktkvalitet och produktutbud samt lansera innovationer 

                                                
7 Om EU – EU-kommissionen, Sveriges Riksdag – EU-upplysningen, 2014-11-03 (2015-05-21),  
www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-institutioner/EU-kommissionen/ 
8 Tillämpning av artiklarna 101 och 102 FEUF (tidigare artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget), Europa.eu, 
2011-03-14 (2015-03-07), http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26092_sv.htm 
9 Se not 6, p.2. 
10 Se not 6, p. 1. 
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snabbare.11 Horisontella avtal kan dock även ha negativa konsekvenser, och orsaka 

snedvridning av konkurrensen, exempelvis genom uppdelning av marknadsområden eller 

fastställande av priser.12 

 
Art. 101 är den rättsliga ramen, där ett övervägande måste ske av såväl de 

konkurrensskadliga som konkurrensfrämjande effekterna ett avtal kan ha, för att få en så 

balanserad bedömning som möjligt.  
               

2.5 Kriterier i art. 101.1 FEUF 
För att ett avtal ska kunna anses snedvrida konkurrensen innehåller art. 101.1 FEUF fyra 

kriterier som måste vara uppfyllda. EU-domstolen har därefter genom praxis lagt till ett 

femte kriterium. Först krävs att de berörda parterna är företag. Det som avgör om en 

organisation utgör ett företag ligger i verksamhetens natur.13 Därefter måste det finnas ett 

avtal, en uttryckt gemensam vilja mellan minst två parter. Det tredje kriteriet rör 

konkurrensbegränsandet. Art. 101.1 kan inte tillämpas så snart ett avtal föreligger, utan 

det måste finnas någon form av uttalad eller underförstådd restriktion som påverkar 

konkurrensen. Här krävs inte en bevisad effekt, utan det är tillräckligt att begränsningen 

är potentiell. Samhandel, som är det fjärde kriteriet, innebär att avtalet måste påverka 

handel mellan EU:s medlemsstater. Om det istället rör parter i ett och samma 

medlemsland, tillämpas de bestämmelser som gäller i det berörda landet. Det femte och 

sista kriteriet är det som kallas märkbarhetsrekvisitet. Ett avtal som innehåller 

konkurrensbegränsande element blir inte självverkande förbjudet, utan det krävs även att 

avtalet riskerar att påverka konkurrensen märkbart. 

  

                                                
11 Se not 6, p. 1.1.2. 
12 Se not 6 p. 1.1.3 
13 Mål C-41/90 Klaus Höfner et Fritz Elser mot Macrotron GmbH, 1991 s. I-1979, p. 21. 
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3. Allmänt om fotbollsekonomi 
 

För att förstå problematiken bakom ett regelverk som sätter ekonomiska begränsningar 

för fotbollsklubbar, är det fundamentalt att förstå hur klubbarna tjänar pengar. För att 

tydligast illustrera vilka summor det kan röra sig om, kommer vi här utgå från världens 

rikaste fotbollsklubb, Real Madrid CF.14 Real Madrid tillhör en begränsad skara av 

fotbollsklubbar som genom decennier växt sig starkare, både fotbollsmässigt och 

marknadsmässigt, och är idag en av världens största och mest framgångsrika klubbar. 

Den spanska huvudstadsklubben redovisade 2014 en omsättning på €549,5 miljoner, som 

kan delas upp i tre sektorer: matchdagsintäkter, TV-rättigheter och kommersiella 

intäkter.15 Till matchdagsintäkter räknas biljettförsäljning, medan försäljning av 

merchandise samt sponsorintäkter hör till den kommersiella sektorn. Matchdagsintäkter 

motsvarade €113,8 miljoner, medan kommersiella intäkter motsvarade €231,5 miljoner.  
 
Mest anmärkningsvärt är att Real Madrid år 2014 omsatte hela €204,2 miljoner i TV-

intäkter. Det är första gången någonsin en fotbollsklubb nått över €200 miljoner inom den 

sektorn. För att sätta det i perspektiv kan det jämföras med motsvarande siffra för Paris 

Saint-Germain FC (PSG), en klubb vi kommer beröra ytterligare längre fram i 

uppsatsen.16 PSG, som ligger på femte plats i rankingen över världens rikaste 

fotbollsklubbar, tjänade €83,4 miljoner på sitt TV-avtal, alltså drygt 40% av vad Real 

Madrid tjänade i samma sektor, men hade trots det en total omsättning på hela €474,2 

miljoner. Detta till stor del tack vare sponsorintäkter i form av tillskott från företag 

associerade med klubbens ägare.  

 
Just TV-intäkter har debatterats flitigt under de senaste åren, och de nationella TV-

avtalen för de europeiska fotbollsligorna skiljer sig från varandra. I den spanska 

högstadivisionen ’La Liga’, där Real Madrid spelar, är den ekonomiska utdelningen inte 

                                                
14 Soccer Team Valuations – Real Madrid, Forbes, (2015-04-27), www.forbes.com/teams/real-madrid/ 
15 Bosshardt, A, Green, M, Hanson, C, Savage, J, Shaffer, A, Stenson, C, & Thorpe, A Commercial Break 
Football Money League, Deloitte, jan 2015, (2015-04-27), 
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-football-money-
league-2015.PDF  
16 Avsnitt 5.4 
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fördelad proportionerligt mellan de 20 deltagande klubbarna. Real Madrid och dess 

historiska rival FC Barcelona får säsongen 2014/2015 tillsammans dela på ca €281 

miljoner av den totala summan på €759 miljoner, alltså närmare 37%.17 Då är TV-intäkter 

från spel i andra turneringar än spanska ligan inte inräknade. För att sätta dessa intäkter i 

ytterligare perspektiv, kan nämnas att Real Madrids lokalkonkurrent, Rayo Vallecano, 

från samma TV-avtal erhåller ca €18,4 miljoner. Real Madrids andra lokalkonkurrent, 

Atletico Madrid, som säsongen 2013/2014 blev mästare i La Liga samt nådde hela vägen 

till Champions League-final, tjänar i sin tur €43 miljoner på det nuvarande TV-avtalet.  
 
Viktigt att påpeka är att intäkter för spelarförsäljningar, som i vissa fall kan utgöra en 

fundamental del av klubbars totala intäkter, inte räknas in i någon av de finansiella 

sektorer som berörts ovan. Detta gör att mindre klubbar, som säljer dyrt snarare än köper 

dyrt, tenderar att inte hamna särskilt högt upp på liknande listor, där fotbollsklubbars 

intäkter sammanställs. 
 

3.1 Transfermarknaden 
En av europeiska storklubbars största utgifter, tillsammans med lönekostnader, är 

transfersummor. Klubbar värvar i regel spelare genom att köpa ut dem från det kontrakt 

de redan har undertecknat med en annan klubb. Det betalas en s.k. övergångssumma, eller 

transfersumma. Detta kan ske under två separata perioder under året, under de så kallade 

transferfönstren. Fönstrens öppettider varierar något mellan länder, men som tumregel 

kan sägas att spelare kan värvas från den 1 juli till och med den 31 augusti, samt från den 

1 januari till och med den 31 januari. Detta gäller dock inte när klubbar skriver kontrakt 

med en vid tillfället klubblös spelare, en s.k. ”free agent”. Klubblösa spelare kan värvas 

när som helst under året. 

 
Klubbar kan även välja att skriva förtidskontrakt med spelare. Detta kan exempelvis ske 

under januarifönstret, om spelaren i fråga har ett kontrakt med en klubb som löper ut 
                                                
17 Jenson, P, Real Madrid and Barcelona will continue to receive majority of TV money after Spanish 
government back out of new plan, Daily Mail, 2015-02-27, (2015-04-18), 
www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2972083/Real-Madrid-Barcelona-continue-receive-majority-TV-
money-Spanish-government-new-plan.html 
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under den kommande sommaren. Klubb A kan alltså göra klart värvningen av spelare X 

redan den 1 januari, även om spelare X kontrakt med klubb B löper ut först den 1 juli. 

Spelaren ansluter i det fallet till sin nya klubb tidigast den 1 juli.  
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4. UEFA 
 
The Union of European Football Associations, förkortat UEFA, grundades i Basel, 

Schweiz i juni 1954, och är ett av sex kontinentala fotbollsförbund som står direkt under 

det internationella fotbollsförbundet Fédération Internationale de Football Association 

(FIFA). UEFA fungerar som förvaltningsorgan för föreningsfotboll inom Europa och 

delar av Asien. Turneringar såsom fotbolls-EM, Champions League och Europa League 

arrangeras av UEFA. Idag finns 54 nationella fotbollsförbund anslutna till UEFA, och 

unionen beskriver sig själv som en “sammanslutning av föreningar, en representativ 

demokrati”.18 UEFA:s syfte vid bildandet var att “fostra och utveckla sammanhållning 

och solidaritet inom den europeiska fotbollsgemenskapen”. UEFA har idag över 400 

anställda av 38 olika nationaliteter på sitt huvudkontor i Nyon i Schweiz.  UEFA 

beskriver sina mål på följande sätt:  

 

”Its objectives are, among other things, to deal with all questions relating to 

European football, to promote football in a spirit of unity, solidarity, peace, 

understanding and fair play, without any discrimination on the part of politics, 

race, religion, gender or any other reason, to safeguard the values of European 

football, maintain relations with all stakeholders involved in European football, 

and support and safeguard its member associations for the overall well-being of 

the European game.”19 

 

4.1 Organisation 
UEFA är registrerat som företag under schweizisk civilrätt, och är som organisation 

politiskt och religiöst obunden.20 Det organisatoriska arbetet är uppdelat över ett antal 

olika organ, där det högst kontrollerande är UEFA-kongressen. Kongressen samlas 

årligen, och då närvarar representanter från samtliga 54 anslutna nationella 

fotbollsförbund. Högsta beslutande organ är UEFA:s exekutiva kommitté, som är 

                                                
18 About UEFA – organisation, UEFA.com, 2014-03-07 (2015-04-02), www.uefa.org/about-uefa/index.html 
19 About UEFA – organisation, (2015-04-02) 
20 About UEFA – organisation, (2015-04-02) 
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berättigad att fatta beslut inom alla frågor som inte faller inom kongressens eller något av 

de andra organens område. För hantering av brådskande ärenden, som sker under tiden 

mellan den exekutiva kommitténs sammanträden, finns UEFA:s akutpanel. President för 

UEFA är Michel Platini, som är medlem i både kongressen, den exekutiva kommittén 

samt akutpanelen. 
 
Utöver ovan nämnda organ finns även ett antal disciplinära organ, såsom Club Financial 

Control Body (CFCB). CFCB hanterar utdelandet av sanktioner samt utredningar i 

anslutning till FFPR.21  

 

4.2 EU och UEFA, ‘partnerskapsavtalet’ 
Den 14 oktober 2014 tecknade Kommissionen och UEFA ett treårigt samarbetsavtal.22 

Avtalet innebär att båda parter på ett konkret och konstruktivt sätt regelbundet ska arbeta 

tillsammans med frågor av gemensamt intresse: idrottens integritet, respekt för mänskliga 

rättigheter, icke diskriminering och solidaritet. Samarbetsområdet rör även andra 

utmaningar som finns i den moderna idrotten, såsom korruption, doping, uppgjorda 

matcher m.m. Avtalets syfte är att stärka den goda bilden som finns för idrott, framförallt 

fotbollen. Närvarande vid undertecknandet var José Manuel Barroso, presidenten för 

Kommissionen, samt Michel Platini, president för UEFA.  

I en press-release uttalade Platini följande:  

Vi (UEFA) har kommit en lång väg i vårt förhållande med Kommissionen, och 

detta samarbetsavtal är ett bevis på att våra band är starkare än någonsin. [...] 

UEFA är också nöjda över att ha Kommissionens engagemang i samarbetet av 

främjandet av gräsrotsfotboll, och över deras fortsatta stöd i 

implementeringsprocessen av Financial Fair Play, som kommer säkerställa att 

                                                
21 Protecting the game – Financial fair play, UEFA.com, 2015-01-12 (2015-04-28) 
www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/ 
22 COMMISSION DECISION- adopting the Arrangement for Cooperation between the European 
Commission and the Union of European Football Associations (UEFA), European Commission, 2014-10-14 
(2015-04-02), http://ec.europa.eu/sport/news/2014/docs/uefa2014_en.pdf 
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fotbollen kan växa och blomstra i många år framöver. Jag är väldigt stolt över detta 

samarbetsavtal, och tror det kommer i en avgörande tid för europeisk fotboll.23 

 

UEFA har på sin hemsida uttalat att man är i ständig dialog med Kommissionen angående 

FFPR, och att regelverket hittills enbart fått stöd.24  
 
Det har, enligt vår mening, aldrig riktigt tydligt framgått varför Kommissionen är så 

angelägna om att stötta UEFA och FFPR, framförallt då regelverkets legitimitet ännu inte 

testats rättsligt. Vi har givetvis förståelse för att Kommissionen ställer sig positiva till ett 

regelverk vars syfte är att förbättra europeisk fotbolls ekonomiska situation, men ställer oss 

frågande till om Kommissionen övervägt de rent konkurrensmässiga aspekterna av 

regelverket, och vilken inverkan det har på fotbollen som sport.  

 

  

                                                
23 Press release - The European Commission and UEFA sign partnership agreement, European Commission, 
2014-10-14 (2015-04-07), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1134_en.htm 
24 Financial fair play: all you need to know, (2015-04-07) 
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5. Financial Fair Play Regulations  
 
I september 200925 godkände UEFA:s exekutiva kommitté enhälligt att ett “financial fair 

play”-system26 skulle införas inom europeisk fotboll. Målen var följande: 

 

● att introducera mer disciplin och rationalitet inom klubbfotbollsfinans 

● att minska trycket på löner och övergångssummor samt begränsa inflation 

● att uppmuntra klubbar till att inte överskrida sina tillgångar 

● att uppmuntra till långsiktiga investeringar i ungdomssektorn samt infrastruktur 

● att skydda europeisk fotbolls långsiktiga viabilitet 

● att försäkra att klubbar löser sina skulder i tid 

 

Detta till följd av att många klubbar under de föregående säsongerna visat upp upprepade 

förluster, och förvärrade finansiella situationer, vilket hade resulterat i försenade in- och 

utbetalningar till exempelvis andra klubbar och anställda.27 

 
I anslutning till kungörelsen av det nya regelverket, uttalade sig UEFA-presidenten 

Michel Platini: 

 

“We don’t want to kill or hurt the clubs. On the contrary, we want to help them in 

the market. The teams who play in our tournaments have unanimously agreed to 

our principles. Living within your means is the basis of accounting but it hasn't 

been the basis of football for years now. The owners are asking for rules because 

they can't implement them themselves, many of them have had it with shovelling 

money into clubs and the more money you put into clubs, the harder it is to sell at 

a profit. [...] Fifty per cent of clubs are losing money and this is an increasing 

trend. We needed to stop this downward spiral. They have spent more than they 

have earned in the past and haven't paid their debts.”28 

                                                
25 Protecting the game - Financial fair play, (2015-04-07) 
26 FFPR, Edition 2012, (2015-04-08) 
27 Protecting the game - Financial fair play, (2015-04-08) 
28 Uefa approves new spending plans, BBC Sport, 2009-09-15 (2015-03-26), 
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/europe/8256279.stm 
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Den förvärrade ekonomiska situationen inom europeisk klubbfotboll ledde alltså till att 

UEFA fattade beslutet om FFPR, och introducerade “förnuftiga och uppnåeliga åtgärder 

för att uppnå dessa mål”.29 Det innebar att ett omfattande regelverk lanserades, med ett 

flertal bestämmelser klubbarna numera behöver anpassa sig efter vid deltagandet i 

turneringar arrangerade av UEFA. Regelverket, som sedermera trädde i kraft 2011, 

innefattar åtgärder som klubbarna behöver vidta, både rent organisatoriskt, men även 

ekonomiskt. Exempelvis har vissa krav satts upp för arenastandard, läkarundersökningar 

av spelare och minimikrav för antal ungdomslag. De ekonomiska åtgärderna inkluderar, 

förutom betalningskrav på försenade skulder till andra klubbar, även att klubbarna, över 

en bestämd tidsrymd ska balansera sin budget. Det är alltså inte längre möjligt att vid 

upprepade bokslut ha överskridit sin budget. Dessutom beslutades att klubbar som visat 

upp särskilda, negativa ekonomiska tendenser, numera är tvungna att redovisa en strategi 

och en ekonomisk plan. Regelverket är tvingande, och gäller i dagsläget för samtliga 

klubbar som deltar i de två största internationella klubbturneringarna inom europeisk 

fotboll, UEFA Champions League och UEFA Europa League.30  

Hittills har regelverket lett till att försenade betalningar har reducerats med 80%,31 

samtidigt som den sammanlagda skulden för europeiska fotbollsklubbar mellan 2011 och 

2014 minskat från €1,7 miljarder till €400 miljoner.32 

 

 

  

                                                
29 Protecting the game - Financial fair play, (2015-04-08) 
30 Financial fair play: all you need to know, (2015-04-08)  
31 Protecting the game – Financial fair play, (2015-04-08) 
32 In-depth: What would a change in Financial Fair Play rules mean for European football?, Eurosport, 
2015-05-18 (2015-05-21), www.eurosport.com/football/european-football/2013/in-depth-what-would-a-
change-in-financial-fair-play-rules-mean-for-european-football_sto4738119/story.shtml  
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5.1 “Break-even”-kraven 
Den centrala punkten i FFPR är de mycket omtvistade “break-even”-kraven. Kraven, som 

trädde i kraft säsongen 2013/2014, innebär att en beräkning inom klubbar måste göras för 

relevant inkomst subtraherat med relevanta utgifter.33 Till relevant inkomst räknas 

intäkter från biljettförsäljning, tv-rättigheter, sponsorer och reklam, kommersiella 

aktiviteter samt från spelarförsäljningar.34 Till relevanta utgifter hör kostnader för 

försäljningar, löner samt kostnader och delbetalningar för värvandet av spelare.35 UEFA 

har dock valt att exkludera kostnader för exempelvis ungdomsakademier, infrastruktur 

och arena ur beräkningen. Detta för att uppmuntra till långsiktiga investeringar, och för 

att agera mindre restriktivt mot mindre klubbar.36 

“Break-even”-kravet delas upp i olika övervakningsperioder37 som sträcker sig över tre 

säsonger.38 Dessa perioder överlappar sedan varandra, och för varje period ska resultatet 

beräknas separat. 

För att klara “break-even”-kraven får klubbar, under en övervakningsperiod, inte uppvisa 

ett underskott överstigande €5 miljoner.39 Underskottet får dock, säsongen 2014/2015, 

uppgå till €45 miljoner, om ägaren själv kan täcka upp för förlusten.40 Kommande två 

säsonger kommer motsvarande siffror vara €5 miljoner för eget underskott, respektive 

€30 miljoner om ägaren kan täcka upp.41 Hur beloppsgränserna kommer se ut därefter är 

ännu inte fastställt, men UEFA:s intention är att sänka dem ytterligare.42 

Rent praktiskt fungerar det så, att om en klubb skulle uppvisa en förlust som överstiger 

€5 miljoner, skapas andelar motsvarande mellanskillnaden som ägaren/ägarna tvingas 

köpa. Är underskottet alltså €30 miljoner, tillskjuter ägaren €25 miljoner i andelar, som i 

framtiden kan visa sig vara värdelösa.  

                                                
33 FFPR, art. 60. 
34 art. 58.1. 
35 art. 58.1. 
36 Financial fair play: all you need to know (2015-04-08) 
37 FFPR, art. 63. 
38 art. 59. 
39 art. 61.1. 
40 art. 61.2a. 
41 art. 61.2b. 
42 art. 61.2c. 
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5.2 Övergångssummor  
I och med FFPR, där klubbar i högre utsträckning behöver skötas likt ett företag för att 

klara av ”break-even”-kraven, måste givetvis även tillgångarna behandlas likt de i ett 

företag. Spelare värvas som bekant ofta genom att en övergångssumma betalas till klubben 

som denne lämnar, och hur detta behandlas i enlighet med “break-even”-kraven illustreras 

enklast genom att jämföra med kostnadsföring genom avskrivningar. Värvas spelare X för 

€50 miljoner, och skriver på ett kontrakt som sträcker sig över fem år, behöver den 

värvande klubben enbart redovisa €10 miljoner som kostnad under det första året. 

Spelarens värde minskar samtidigt med €10 miljoner, och en vinst-/förlustberäkning sker 

utifrån nuvärdet vid en eventuell framtida försäljning.43  
 

5.3 Sanktioner  
För att försäkra sig om att klubbar följer regelverket finns ett antal disciplinära åtgärder. 

Dessa lyder som följer:44 

a. varning 

b. reprimand 

c. böter 

d. poängavdrag 

e. undanhållande av intäkter från UEFA-turneringar 

f. förbud att registrera nya spelare till UEFA-turneringar 

g. begränsning av antalet spelare som får registreras för deltagande i UEFA-

turneringar (inklusive ett lönetak för de spelare som är registrerade för spel i UEFA-

turneringar) 

h. diskvalificering från pågående och/eller framtida turneringar 

i. tillbakadragande av en titel eller utmärkelse 

Som tidigare nämnt hanteras övervakning och sanktionering av UEFA:s CFCB,45 och 

klubbarna i egenskap av förening hålls ansvariga för att följa reglerna. 

                                                
43 FFPR, Annex VII section D 
44 Procedural rules governing the UEFA Club Financial Control Body, Edition 2014, UEFA.com, art. 29, 
www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/85/85/25/1858525_DOWNLOAD.pdf 
45 Avsnitt 4.1 
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5.4 Tillämpning   
Efter att “break-even”-kraven införts och trätt i kraft säsongen 2013/2014, visade UEFA 

tydligt vid säsongens slut att de hade för avsikt att direkt tillämpa de sanktioner de satt i 

sina egna bestämmelser. Den 16 maj 2014 meddelade UEFA att förlikningsavtal nåtts med 

nio klubbar som varit under utredning,46 och att detta gjorts i enlighet med UEFA:s 

förfaranderegler.47 De nio klubbarna misstänktes ha agerat i strid med “break-even-

”kraven, och utgjordes av de ryska klubbarna FC Rubin Kazan, FC Anji Makhachkala och 

FC Zenit, de turkiska klubbarna Bursapor, Galatasaray AŞ, Trabzonspor AŞ, bulgariska 

PFC Levski Sofia, engelska Manchester City FC, samt franska PSG. Särskilt hårt 

drabbades de två sistnämnda klubbarna. 

Manchester City är en av de nyrika klubbar som UEFA:s nya finansiella regelverk tydligt 

riktat sig mot. Klubben togs hösten 2009 över av Abu Dhabi United Group for 

Development and Investment, som ägs av Sheik Mansour bin Zayed al Nahyan.48 

Klubben hade, sedan övertagandet, fram till förlikningsavtalet spenderat ca €1,4 miljarder 

på övergångar,49 och för att ha brutit mot “break-even”-kraven blev klubben bland annat 

tvungen att sänka sitt “break-even”-underskott till €20 miljoner för bokslutsår 2014, samt 

till €10 miljoner för bokslutsår 2015. Manchester City fick inte heller öka sina 

lönekostnader för bokslutsåret 2015, och skulle klubben inte klara av att möta “break-

even”-kraven för år 2015, skulle lönekostnaderna heller inte få öka för bokslutsår 2016.  

Samtidigt begränsades spelartruppen som fick delta i Champions League-spelet för 

säsongen 14/15 till 21 spelare (i regel 25), och skulle Manchester City inte klara av att 

uppfylla de i överenskommelsen uppsatta “break-even”-kraven, kommer denna 

truppbegränsning även gälla för kommande säsong.   

                                                
46 Protecting the game - Nine clubs sign settlement agreements, UEFA.com, 2014-05-16 (2015-04-10) 
www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/news/newsid=2106909.html 
47 Procedural rules, CFCB, art. 14-15 
48 Company Overview of Abu Dhabi United Group for Development and Investment, Bloomberg Business, 
2015-04-13 (2015-04-13), www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=47873031 
49 Rumsby, B, Manchester City accept world-record £50m fine for breach of UEFA Financial Fair Play 
rules, The Telegraph, 2014-05-16 (2015-04-10), www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/manchester-
city/10837079/Manchester-City-accept-world-record-50m-fine-for-breach-of-Uefa-Financial-Fair-Play-
rules.html 
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Kanske allra mest anmärkningsvärt var att Manchester City accepterade att betala ett 

belopp uppgående till €60 miljoner till UEFA, som skulle hämtas från intäkter i samband 

med Champions League-spel. €40 miljoner av dessa kommer hållas undan villkorligt, och 

betalas tillbaka till klubben om den lyckas hålla sig till de bestämmelser som satts upp.50 

Ett snarlikt förlikningsavtal med UEFA nådde den franska klubben PSG. Precis som i 

Manchester Citys fall, blev PSG relativt nyligen övertaget av investerare från 

mellanöstern. 2011 köpte Qatar Sports Investments, ägt av Nasser Al-Khelaifi,51 70% av 

andelarna i PSG. I förlikningsavtalet med UEFA beslutades att PSG för bokslutsår 2015 

får visa upp ett underskott på max €30 miljoner, och för bokslutsår 2016 får inget 

underskott över huvud taget visas upp. PSG accepterade även att lönekostnaderna inte 

fick öka för bokslutsåren 2015 och 2016.52 Även PSG:s truppstorlek för UEFA-

turneringar begränsades, och för säsongen 14/15 fick maximalt 21 spelare registreras. 

Skulle PSG möta kraven i förlikningsavtalet, kommer det tillåtna antalet registrerade 

spelare gradvis höjas. PSG fick även, precis som Manchester City, betala €60 miljoner till 

UEFA, med villkoret att €40 miljoner betalas tillbaka om klubben agerar enligt 

bestämmelserna i förlikningsavtalet. 

De båda klubbarna accepterade även att “märkbart begränsa spenderandet på 

transfermarknaden för säsongerna 2014/2015 och 2015/2016”. Vidare accepterade PSG 

och Manchester City en kalkylerad begränsning av nya spelare som får registreras till den 

trupp som är ägnad för deltagande i UEFA-turneringar.53  

                                                
50 Decision of the Chief Investigator of the CFCB Investigatory Chamber: Settlement Agreement with 
Manchester City Football Club Limited, Administration c/o UEFA Club Licensing & Financial Fair Play 
Unit, 2014-05-16 (2015-04-09), 
www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/ClubFinancialControl/02/10/69/00/210
6900_DOWNLOAD.pdf 
51 Company Overview of Qatar Sports Investments, Bloomberg Business, 2015-04-13 (2015-04-13), 
www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=133632739 
52 Decision of the Chief Investigator of the CFCB Investigatory Chamber: Settlement Agreement with Paris 
Saint-Germain Football Club, Administration c/o UEFA Club Licensing & Financial Fair Play Unit, 2014-
05-16 (2015-04-09), 
www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/ClubFinancialControl/02/10/68/99/210
6899_DOWNLOAD.pdf 
53 CFCB Settlement Agreement with Paris Saint-Germain, (2015-04-09), CFCB Settlement Agreement with 
Manchester City, (2015-04-09) 
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PSG-presidenten Nasser Al-Khelaifi uttalade sig kritiskt mot FFPR strax efter att 

sommartransferfönstret 2014 stängt:  

I mitt tycke är Financial Fair Play orättvist. Det stoppar nya investerare från att 

etablera sig inom fotbollen. Det skyddar de stora klubbarna och tvingar mindre 

klubbar att förbli just mindre klubbar. Om investerare hindras från att komma in i 

fotbollen, kommer de i stället investera i Formel 1 eller någon annanstans.54 

Manchester Citys lagkapten, Vincent Kompany, har även han uttryckt sig kritiskt mot 

UEFA:s förfarandesätt: 

Enligt min åsikt skyddar FFPR de klubbar som redan har förutsättningarna att 

vara framgångsrika. Bara för att en klubb är del av etablerad elit, betyder inte det 

att de ska garanteras framgång för evigt. Reglerna som har introducerats hindrar 

klubbar såsom Leeds United, Nottingham Forest, och andra med stora 

supporterskaror från att någonsin ta sig tillbaka till toppen.55  

Det är inte enbart representanter för de klubbar som drabbats av sanktioner som visat 

missnöje mot FFPR. Karl-Heinz Rummenigge, verkställande direktör för FC Bayern 

München, samt ordförande för European Club Association, som representerar europeiska 

fotbollsklubbar och skyddar deras intressen,56 har även han uttryckt kritik mot 

utformningen av regelverket. Rummenigge menar att det nu är svårare för östeuropeiska 

klubbar att konkurrera sportsligt, eftersom intäkterna från TV-avtal, sponsorer och 

merchandise inte är lika stora som i Västeuropa.57  

Vår uppfattning är att FFPR och ”break-even”-kraven till övervägande del tagits emot 

med skepticism, även om regelverket på sina håll välkomnats, främst hos engelska, 

historiska toppklubbar. Exempelvis har Ian Ayre, vice direktör för Liverpool FC, uttryckt 
                                                
54 Touchot, S, Financial Fair Play 'unfair', says PSG president, AFP, 2014-09-02 (2015-04-09), 
http://sports.yahoo.com/news/financial-fair-play-unfair-says-psg-president-220445790--sow.html   
55 Sharp, A, Manchester City captain Vincent Kompany blasts Financial Fair Play regulations for protecting 
established order, The Daily Mail, 2015-04-12 (2015-05-07), www.dailymail.co.uk/sport/football/article-
3035557/Manchester-City-captain-Vincent-Kompany-blasts-Financial-Fair-Play-regulations-protecting-
established-order.html 
56 About ECA, ECA, (2015-05-22), www.ecaeurope.com/about-eca/ 
57 Grbic, N, Rummenigge: FFP Is Damaging Serie A Teams and We Must Help Them, 90min.com, 2015-04-
03 (2015-05-22), www.90min.com/posts/2022839-rummenigge-ffp-is-damaging-serie-a-teams-and-we-must-
help-them 
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att han och klubben alltid stått bakom FFPR.58 Även Arsene Wenger, tränare för Arsenal 

FC, har välkomnat regelverket, och menar att det mest logiska tillvägagångssättet att 

sköta en fotbollsklubb är att leva inom sina tillgångar.59  

 

 

  

                                                
58 Press Association, Liverpool cleared of breaching financial fair play but Hull fined by Uefa, The Guardian, 
2015-02-27 (2015-05-22), www.theguardian.com/football/2015/feb/27/liverpool-cleared-ffp-hull-city-fined 
59 Mackay, H, Arsenal boss Arsene Wenger hits back at criticism of Financial Fair Play - 'It's the most 
logical option', 2015-05-20 (2015-05-22), www.mirror.co.uk/sport/football/news/arsenal-arsene-wenger-
criticism-ffp-5728423 
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6. Striani-fallet  

Den 6 maj 2013 lade den belgiske advokaten Jean-Louis Dupont fram ett formellt 

klagomål till Kommissionen samt till en nationell domstol i Bryssel å fotbollsagenten 

Daniel Strianis vägnar.60 Striani är registrerad som spelaragent hos det belgiska 

fotbollsförbundet, och klagomålet avsåg att “break-even”-kraven i FFPR inte ska anses 

vara förenliga med EU-rätten. Striani menade bland annat att UEFA med sitt regelverk såg 

till att begränsa investeringar, och på så sätt “fossilisera den existerande 

marknadsstrukturen”,61 det vill säga att de nuvarande toppklubbarna lär fortsätta ha ett 

försprång, som dessutom kan utvidgas. Han menade även att FFPR har en deflationseffekt 

på spelarlöner, och då även indirekt på agenternas inkomster (ofta procentbaserad utifrån 

företrädd spelares lön). Striani specificerade dock inte på vilket sätt investeringar 

begränsas, eller klargjorde exakt hur detta stod i strid med EU-rättens konkurrensregler. 

Vidare menade Striani att “break-even”-kraven inverkade på EUs fundamentala friheter, i 

form av: 

● Fri rörlighet av kapital (för klubbägare) 

● Fri rörlighet för arbetare (spelare) 

● Fri rörlighet av tjänster (spelaragenter) 

Klagomålet gjorde gällande att dessa restriktioner inte kunde berättigas av UEFA:s syfte, 

nämligen långsiktig stabilitet och integritet inom UEFA:s turneringar. Det gjordes dock 

tydligt att Striani inte ifrågasatte legitimiteten av FFPR i sin helhet, utan specifikt “break-

even”-kraven.  

I en press-release i maj 2014, meddelade Daniel Strianis advokat att Kommissionens 

generaldirektör för konkurrens informerat Striani om att Kommissionen övervägde att 

inte gå vidare med ärendet.62 I press-releasen hävdades att detta bland annat grundades på 

att Kommissionen ställde sig tveksamma till Strianis legitima intresse, då han, i egenskap 

                                                
60 Szymanski, S, Challenge to Financial Fair Play launched, Soccernomics, 2013-05-06 (2015-04-10), 
www.soccernomics-agency.com/?p=454  
61 Challenge to Financial Fair Play launched, (2015-04-10) 
62 Dupont, J-L & Hissel, M, Press release, Re.: Complaint of Mr. Daniel STRIANI against the FFP UEFA 
regulation, Roca Junyent, 2014-05-21 (2015-04-10), www.as.com/misc/pdf/nota-prensa-ingles.pdf 
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av spelaragent, enbart påverkas indirekt av ”break-even”-kravens effekter. Dessutom 

ansåg Kommissionen att den nationella domstolen i Bryssel var kvalificerad att hantera 

ärendet.  

I oktober 2014 meddelade Kommissionen även definitivt att de inte skulle vidta 

ytterligare åtgärder i ärendet, utan kvarstod vid att “domstolen i Bryssel är väl lämpad att 

säkerställa att europeisk konkurrenslagstiftning följs, inkluderande att nå ett 

förstahandsavgörande för EU-domstolen.”63  

Det ska klargöras att Kommissionens beslut att inte själv fullfölja utredningen och/eller 

upprätthålla Strianis klagomål, inte utgjorde ett formellt beslut om att “break-even”-

kraven de facto är kompatibla med EU:s konkurrenslagstiftning (eller andra 

grundläggande principer inom EU-lagstiftningen), utan enbart att Kommissionen ansåg 

att processen först och främst skulle gå genom nationell domstol.  

 
Daniel Striani var inte tillfredsställd med Kommissionens beslut, utan framförde ett 

klagomål till EU:s ombudsman, som hanterar frågor gällande diskriminering och orättvis 

behandling inom EU:s institutioner.64 Striani anklagade Kommissionen för administrativa 

missförhållanden,65 och menade att det fanns en intressekonflikt, eftersom Joaquin 

Almunia, kommissionären som behandlade hans klagan, 2012 undertecknat ett s.k. “joint 

statement” tillsammans med UEFA-presidenten Michel Platini rörande FFPR.66 Striani 

påpekade även att intressekonflikten stärkts ytterligare av att Almunia är involverad i den 

spanska fotbollsklubben Athletic Bilbao, som vid tidpunkten löd under FFPR. I januari 

2015 öppnade ombudsmannen en utredning i ärendet.67 

                                                
63 Dupont, J-L & Hissel, M, Mr Dupont Petitions Brussels Court – Press Release, Fairplayfc.org, 2014-10-29 
(2015-04-10), http://fairplayfc.org/29-november-2014-press-release/ 
64 Vad gör EU:s ombudsman?, Sveriges Riksdag – EU-upplysningen, 2015-05-06 (2015-05-06),  
www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Diskriminering-och-rattigheter/Vad-gor-EUs-ombudsman/ 
65 The EU Ombudsman opens an investigation against the EU commission for alleged maladministration 
regarding the Striani case (UEFA Financial Fair Play), lawinsport.com, 2015-01-23 (2015-04-11), 
www.lawinsport.com/sports-law-news/item/the-eu-ombudsman-opens-an-investigation-against-the-eu-
commission-for-alleged-maladministration-regarding-the-striani-case-uefa-financial-fair-play 
66 Joint statement by vice-president Joaquin Almunia and president Michel Platini, European Commission & 
UEFA, 2012-03-21 (2015-04-11), http://ec.europa.eu/competition/sectors/sports/joint_statement_en.pdf 
67 Case: 2086/2014/AN:  Conflict of interest in handling a procedure for infringement of competition law, 
European Ombudsman, 2015-01-15 (2015-04-12), 
www.ombudsman.europa.eu/en/cases/caseopened.faces/en/58780/html.bookmark#hl0 
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Efter Kommissionens avslag, beslutades att fallet skulle tas upp av den högsta nationella 

instansen i Bryssel, vilket skedde den 26-27 februari 2015. Ett beslut väntas komma 

under våren/sommaren 2015. 
 

6.1 Klagomål från supportrar 
Huruvida fallet kommer nå hela vägen till EU-domstolen ligger nu alltså i den nationella 

domstolen i Bryssels händer. Striani är dock inte längre ensam i sin klagan, utan även en 

supporterförening till Manchester City, MCFC Supporters Club, har ställt sig bakom 

beslutet att pröva ”break-even”-kravens rättsliga giltighet. I en press-release meddelade 

föreningen att de investeringsbegränsningar som “break-even”-kraven medför, avskärmar 

de redan etablerade elitklubbarna från att utmanas, och som konsekvens av detta sätts extra 

finansiellt tryck på supportrarna i form av högre priser. Föreningen menar att det nu i 

princip är omöjligt för ambitiösa investerare att ta över klubbar och göra dem 

framgångsrika via finansiella tillskott. 68 

 
Europaparlamentet har i ett pressmeddelande bekräftat att det, vid sidan av Striani-fallet, 

inkommit flera klagomål från bl.a. supportrar till PSG, samt en annan 

supportersammanslutning, och att Kommissionen undersöker klagomålen.69 

 

 

 

 

  

                                                
68 MCFC Supporters Club Statement Regarding FFP, MCFC Supporters Club, 2014-09-24 (2015-04-12), 
http://mcfcsupportersclub.co.uk/2014/09/mcfcsc-statement-regarding-ffp/ 
69 Parliamentary questions - Answer given by Mr Navracsics on behalf of the Commission, European 
Parliament, 2015-01-30 (2015-04-12), www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-
009568&language=EN  
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7. Relevant praxis 
 
Som vägledning i bedömningen av ”break-even”-kravens förenlighet med EU-rättens 

konkurrensregler, har vi använt oss av existerande praxis som rör idrott och 

konkurrensrätt på EU-nivå, vilken vi funnit relevant inom uppsatsens område. Detta då 

FFPR och ”break-even”-kraven ännu inte, vid uppsatsens skrivande, prövats på EU-

rättslig nivå.  
 

7.1 Bosman-domen 
Det kanske mest tongivande fallet på EU-rättslig nivå inom fotbollen är det som 

involverade den tidigare fotbollsspelaren Jean-Marc Bosman.70 Bosman spelade för den 

belgiska klubben RFC Liège, med vilken hans kontrakt löpt ut år 1990. Bosman önskade 

att byta klubb till franska Dunkerque, vilka vägrade acceptera att betala den 

övergångssumma som hans tidigare klubb krävde.71 RFC Liège vägrade i sin tur att 

släppa Bosman utan finansiell ersättning, och spelaren fick samtidigt sin lön reducerad, 

då han i och med utlöpandet av sitt kontrakt inte längre tillhörde A-laget hos RFC Liège.  
 
Bosman tog fallet hela vägen till EU-domstolen, som först i december 1995 kom fram till 

ett domslut. Bosman anförde att de dåvarande reglerna om ersättning för kontraktslösa 

spelare begränsade den fria rörligheten för arbetstagare i form av professionella 

fotbollsspelare. Domstolen dömde till Bosmans fördel, och ansåg att det inte stod i 

enlighet med, vad som nu är art. 45 FEUF om fri rörlighet för arbetstagare,72 att som 

fotbollsklubb kräva ekonomisk ersättning för en spelare som man inte längre hade 

gällande kontrakt med.73 

 

                                                
70 Mål C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal 
club liégeois SA v Jean-Marc Bosman and others and Union des associations européennes de football 
(UEFA) v Jean-Marc Bosman, 1995 I-4921 
71 Burton, M, Who is Jean-Marc Bosman?, The Independent, 1995-09-21, (2015-04-12), 
www.independent.co.uk/sport/who-is-jeanmarc-bosman-1602219.html 
72 Avsnitt 2.1 
73 Mål C-415/93, p. 114. 



 
 

27 

Domen innebar även att det inte längre var tillåtet att begränsa antalet utländska spelare 

inom europeiska klubbar, så länge spelarna i fråga var EU-medborgare, eftersom även 

detta ansågs stå i strid med art. 45 FEUF.74 

 
Bosman-domen var tydligt i linje med EU-rättsliga bestämmelser om fri rörlighet för 

arbetstagare, men den fick också negativa konsekvenser för konkurrensen mellan 

fotbollsklubbar, och har av UEFA ansetts vara en av de faktorer som ökat klyftan mellan 

rika och finansiellt svagare klubbar.75 
 

7.2 Meca-Medina-domen 
David Meca-Medina och Igor Majcen76 var båda professionella långdistanssimmare, som 

vid en världscuptävling i Brasilien 1999 testades positivt för doping, då de båda uppvisat 

en nandrolon-halt i urinet som var högre än tillåtet.77 Meca-Medina och Majcen valde att 

lämna in en klagan till EU-domstolen, på grundval av att deras ekonomiska friheter 

begränsades av anti-dopingreglerna satta av Internationella olympiska kommittén (IOK), 

och att detta stred mot EU-rätten, specifikt art. 101 och 102 FEUF. Det anfördes att den 

satta nivån av högsta tillåtna substanshalt saknade vetenskaplig grund, och att deras egna 

värden höjts till följd av konsumtion av kött från okastrerade hangrisar. Vidare ansåg 

Meca-Medina och Majcen att det satta gränsvärdets konkurrensbegränsande verkan 

stärktes av att de objektiva instanser som behandlar dopingärenden inte skulle anses agera 

självrådande i förhållande till IOK. Detta då IOK:s ekonomiska intressen, av simmarna, 

hävdades främjas av anti-dopingreglerna, och att detta stod i strid med art. 101.1 FEUF i 

form av ett samordnat förfarande mellan IOK och laboratorierna som utförde 

dopingtesterna.  
         
Målet togs upp i Förstainstansrätten, som dömde till IOK:s fördel, på grunden att regler 

som rör rent idrottslig verksamhet ska särskiljas från ekonomisk verksamhet.78 EU-

domstolen, till vilken domen överklagades, var inte överens med Förstainstansrättens 
                                                
74 Mål C-415/93, p. 129.  
75 UEFA to discuss Bosman drawbacks, BBC Sport, 2005-12-15 (2015-04-12), 
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/4528822.stm  
76 Mål T-313/02, David Meca-Medina och Igor Majcen mot Kommissionen, REG 2004, s. II- 3291  
77 T-313/02, p. 3.  
78 T-313/02, p.41. 
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bedömning. I EU-domstolens dom påpekades tydligt att inga regler per automatik faller 

utanför EU-rättens område, enbart för att de är av idrottslig karaktär.79 Snarare ska det, så 

länge det rör sig om utövande som genererar inkomster, anses utgöra ekonomisk 

verksamhet, och därmed inte stå utanför EU-rättens tillämpningsområde. En regel ska 

alltså aldrig vara direkt att anse som utanför EU-rätten, enbart på grund av dess idrottsliga 

natur.80 

 
EU-domstolen kom i Meca-Medina-fallet fram till att IOK:s regler inte skulle anses strida 

mot EU-rättsliga regler, utan att anti-dopingregler är nödvändiga för att idrotten ska 

kunna utövas rättvist.81 Domstolen specificerade alltså tydligt att samtliga regler av 

idrottslig karaktär, när det rör sig om professionellt eller semiprofessionellt utövande, ska 

omfattas av EU-rätten.82 Simmandet skulle här alltså vara att anse som förvärvsarbete. 

Samtidigt kan konstateras att ideellt idrottsutövande inte ska inkluderas i EU-rättens 

tillämpningsområde. Domen innebär även att varje regel ska prövas för sig mot EU-

rätten, och att det är möjligt för idrottsutövare, föreningar etc. att utmana regler satta av 

idrottsliga organisationer på rättslig väg, samtidigt som dessa organisationer, i detta fall 

IOK, får möjlighet att försvara sig. Detta innebär inte att samtliga konkurrensbegränsande 

idrottsrelaterade regler strider mot EU-rätten, utan snarare att om en utövare kan påvisa 

att en regel exempelvis strider mot EU-rättens konkurrensregler, är det upp till den 

organisation eller verksamhet som satt regeln att bevisa att den är motiverad.83  

 

 

 

 

  

                                                
79 Mål C-519/04 P - David Meca-Medina och Igor Majcen mot Kommissionen, REG 2004, s. 2006 I-6991 
p. 34. 
80 Mål C-519/04 P, p. 27. 
81 Mål C-519/04 P, p. 45.  
82 Mål C-519/04 P, p. 23. 
83 Mål C-519/04 P, p. 45.  
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7.3 J.C.J. Wouters and others 
Domstolens analysmetod i Meca-Medina-fallet härstammar från det tidigare Wouters-

fallet.84 Wouters-fallet gällde huruvida det var tillåtet för det nederländska 

advokatsamfundet att förbjuda advokater från att integrerat samarbeta med revisorer. 

Målet gällde ett flertal nederländska advokater, som av det nederländska 

advokatsamfundet förbjudits att ingå samarbeten med revisorer, efter överträdelse av 

bestämmelser rörande just denna typ av samarbeten i advokatsamfundets egen 

förordning.85 Efter att ha tagits upp i ett flertal nederländska instanser, nådde målet 

slutligen EU-domstolen. De berörda advokaterna gjorde gällande att förbudet från 

advokatsamfundet inte skulle anses vara förenligt med EU-rättsliga bestämmelser 

gällande fri etableringsrätt, konkurrens samt friheten att tillhandahålla tjänster.86 

 
EU-domstolen ansåg att advokatsamfundet, när det utfärdar bestämmelser som syftar till 

att kontrollera yrkesutövarnas förfarandesätt, är att betrakta som en 

företagssammanslutning enligt art. 101.1 FEUF.87 Därmed faller advokatsamfundet per 

definition även inom EU-rättens tillämpningsområde. Domstolen fann att denna typ av 

förbud var att anse som konkurrensbegränsade, och att det även kunde ha påverkan på 

handeln mellan EU:s medlemsstater.88 Det resonerades på så sätt, att advokater och 

revisorer i sitt arbete kan komplettera varandra, och att ett integrerat samarbete därmed 

öppnar för ett mer omfattande nät av tjänster.89 Dessutom skulle klienten, vid denna typ 

av samarbeten, enbart behöva vända sig till ett enda organ. Domstolen påpekade även, att 

det inte kan uteslutas att denna typ av samarbeten leder till storskalefördelar, som skulle 

kunna medföra en förbättrad konkurrenssituation.90 Förbudet från det holländska 

advokatsamfundet ansågs därmed medföra begränsningar av produktion och teknisk 

utveckling, vilket står i strid med art. 101.1b FEUF. 

 

                                                
84 Mål C-309/99, J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh och Price Waterhouse Belastingadviseurs BV mot 
Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, REG 2002, s. I-1577. 
85 Mål C-309/99, p 25-28. 
86 Mål C-309/99, p. 30. 
87 Mål C-309/99, p. 64. 
88 Mål C-309/99, p.86. 
89 Mål C-309/99, p. 87. 
90 Mål C-309/99, p. 89. 
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Trots bedömningen ovan, kom EU-domstolen fram till att förbudet var motiverat, då det 

fanns ett legitimt syfte. Förbudet ansågs alltså inte stå i strid med nuvarande art. 101.1 

FEUF, och den praxis som därur skapades och sedermera även applicerades i Meca-

Medina-fallet, innebär att varje konkurrensbegränsande överenskommelse eller regel inte 

nödvändigtvis ska anses vara förbjuden enligt art. 101.1 FEUF. Istället måste vid 

bedömningen hänsyn tas till dess syfte.91 I detta fall ansågs reglerna satta av det 

holländska advokatsamfundet motiverade, då syftet var att bibehålla de yrkesetiska 

förpliktelser som finns kopplade till advokatyrket.92 Advokater ska tillvarata klienternas 

intressen på ett oberoende sätt, och alltid iaktta tystnadsplikt.93 Dessutom ska en advokat 

ha en inverkan på marknaden för juridiska tjänster som inte kan anses vara försumbar.94 

Utöver detta medför advokatyrket ett oberoende förhållningssätt gentemot såväl 

myndigheter som tredje man, och klientens bästa måste alltid stå i centrum.95 För 

revisorer gäller inte dessa yrkesetiska skyldigheter.96 Domstolen ansåg därför att det går 

att argumentera för att advokater inte ska anses kunna ge klienter rådgivning och föra 

deras talan oberoende, samt iaktta tystnadsplikt, om organisationen de arbetar för även 

har till uppgift att redovisa resultaten av de utförda tjänsterna ekonomiskt, samt utföra 

revisionen av nämnda tjänster. Förbudet ansågs alltså, trots den konkurrensbegränsande 

verkan det hade, inte stå i strid med EU-rätten.97 
 
Sättet EU-domstolen utförde sin analys på har kommit att kallas Wouters-testet.98 

  
 

 

  

                                                
91 Mål C-309/99, p. 109. 
92 Mål C-309/99, p. 105. 
93 Mål C-309/99, p. 100. 
94 Mål C-309/99, p. 101. 
95 Mål C-309/99, p. 102. 
96 Mål C-309/99, p. 103. 
97 Mål C-309/99, p. 109. 
98 Kienapfel, P & Stein, A, The application of Articles 81 and 82 EC in the sport sector, Competition Policy 
Newsletter, nr. 3 2007, European Commission, (2015-05-21), 
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2007_3_6.pdf 
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7.4 Sammanfattning rättspraxis 
Kopplingen mellan Wouters och Meca-Medina är alltså att domstolen i det senare fallet, 

ur den i Wouters-fallet konkretiserade synvinkeln, fann att anti-dopingregler är 

nödvändiga för att säkerställa att idrottsevenemang genomförs på ett korrekt sätt. Tydligt 

är att de båda fallen skapat praxis som blivit väsentlig för domstolars analys vid snarlika 

fall inom den europeiska konkurrensrätten. Detta genom att det inte längre ska gå att 

särskilja regler som endast rör idrott från vanliga regler, så länge de rör sig om semi-

professionellt eller professionellt utövande och därmed även ekonomisk verksamhet i 

form av förvärvsinkomst. Dessutom följer av ovan beskrivna praxis, att regler satta av 

företag eller företagssammanslutningar inte per automatik är otillåtna om de står i strid 

med art. 101.1 FEUF, utan hänsyn måste tas till om det finns ett legitimt syfte.  

 
Även om Bosman-domen främst kan kopplas till art. 45 FEUF, är den relevant för vår 

uppsats, då det är det absolut mest betydelsefulla fallet som involverat fotboll på EU-

rättslig nivå, samtidigt som dess effekter även speglar av sig konkurrensmässigt. Dels då 

den, som ovan nämnt, ökat klyftorna mellan fattiga och rika klubbar, och dels då det i och 

med “break-even”-kraven kan skapas svårigheter för klubbar att tvingas släppa spelare 

med högt marknadsvärde utan att erhålla finansiell ersättning, och ändå klara av att hålla 

sig inom UEFA:s gränsbelopp.  
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8. Analys 
 
De konkurrensrättsliga aspekterna av FFPR och “break-even”-kraven är mer aktuella än 

någonsin, och väljer domstolen i Bryssel att begära tolkningsbesked från EU-domstolen, 

kommer kravens förenlighet med EU:s konkurrensrättsliga bestämmelser för första 

gången sedan införandet prövas på riktigt. Skulle så bli fallet, blir analysmetoden från 

fallen Wouters och Meca-Medina ytterst relevant, då UEFA skulle kunna komma att 

tvingas legitimera syftet med “break-even”-kraven, om de skulle vara att anse som 

konkurrensbegränsande. 
 
UEFA har tydligt och genomgående använt den europeiska fotbollens förvärrade 

ekonomiska hälsa som orsak till regelverkets införande, och presidenten Michel Platini 

har talat om grunderna för allt företagande när det kommer till att leva inom sina resurser. 

Det hela ligger helt klart i tiden, då ett flertal anrika klubbar på senare år hamnat i 

sportsliga svårigheter på grund av ägares oansvariga hanterande av ekonomiska resurser. 

Samtidigt har, som ovan nämnt,99 klubbar med begränsad historisk framgång, tack vare 

generösa tillskott från förmögna ägare, haft möjlighet att etablera sig inom europeisk 

toppfotboll, och på allvar kunnat utmana de klassiska storklubbarna. Förlikningsavtalen 

mellan nio klubbar och UEFA i maj 2014, var dock en tydlig fingervisning i hur dessa 

möjligheter redan nu begränsas. 
 

8.1 Faller FFPR inom EU-rättens tillämpningsområde? 
För att utreda huruvida art. 101.1 FEUF överhuvudtaget är tillämplig på bestämmelser i 

FFPR, måste först och främst fastslås huruvida UEFA faller under epitetet “företag” eller 

“företagssammanslutning”. Vi menar att UEFA, som internationellt förbund med 54 

sammanslutna nationella förbund, är att se som en företagssammanslutning, vid dess 

anordnande av intäktsgenererande arrangemang, såsom turneringar likt UEFA 

Champions League och UEFA Europa League. Detta särskilt eftersom FFPR gäller för 

klubbar som utövar fotboll i form av ekonomisk verksamhet, och de nationella 

                                                
99 Avsnitt 5.4 
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fotbollsförbunden de berörda fotbollsklubbarna är anslutna till, är i sin tur samtliga 

anslutna till UEFA.   
 
Därefter måste fastlås, om ”break-even”-kraven kan komma att påverka handeln mellan 

EU:s medlemsstater. Om inte, gäller endast den berörda medlemsstatens lagstiftning. 

Eftersom reglerna i FFPR gäller för samtliga europeiska klubbar deltagande i UEFA 

Champions League eller UEFA Europa League, två turneringar som är skapade för att 

klubbar från olika europeiska länder ska kunna tävla mot varandra, påverkas i vår mening 

tveklöst handeln mellan medlemsstater. Detta i synnerhet då ”break-even”-kraven sätter 

begränsningar för ekonomisk aktivitet på en transfermarknad som involverar samtliga 

nationella fotbollsförbund anslutna till UEFA. 
 
Vidare måste utredas huruvida UEFA:s syfte med ”break-even”-kraven är att hindra, 

begränsa eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Att kraven begränsar 

europeiska fotbollsklubbars handlingskraft, och deras förmåga att fritt förfoga över sina 

tillgångar, framgår enligt vår mening tydligt. Detta exempelvis i form av att klubbarnas 

och klubbägarnas förmåga att spendera önskade summor på spelarövergångar och 

spelarlöner begränsas. 
 
EU-domstolens resonemang i fallet Meca-Medina visade tydligt att idrott ska anses 

utgöra ekonomisk aktivitet, så länge det rör sig om professionellt eller semi-professionellt 

utövande, och att inga regler ska anses falla utanför EU-rättens tillämpningsområde, 

enbart på grund av deras idrottsliga natur. I Meca-Medina konstaterades även att anti-

dopingregler är nödvändiga för att tävlingar av idrottslig karaktär ska kunna genomföras 

regelenligt, och att de därför, även om de kan anses ha konkurrensbegränsande verkan, 

ska vara tillåtna. Organiserad, professionell europeisk fotboll har, uppenbarligen, i 

decennier kunnat utövas även utan regler om ekonomiska begränsningar, varför FFPR 

och ”break-even”-kraven knappast kan anses nödvändiga för sportens utövande på 

samma sätt som t.ex. anti-dopingregler. 
 
Enligt vår mening ska alltså ”break-even”-kraven inte anses som nödvändiga för att 

sporten ska kunna utövas korrekt, och eftersom det av praxis tydligt framgår att 
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bestämmelser kopplade till idrott gällande professionellt utövande inte ska behandlas 

annorlunda i EU-rättslig mening, skulle FFPR och ”break-even”-kraven inte heller kunna 

falla utanför EU-rättens konkurrensrättsliga bestämmelsers tillämpningsområde enbart på 

grund av sin idrottsliga natur.  
 

8.2 Står ”break-even”-kraven i strid med art. 101.1b FEUF? 
I och med ”break-even”-kravens införande, begränsas klubbars möjlighet att kortsiktigt 

spendera utöver sina tillgångar, eller skuldsätta sig, för att sportsligt kunna växa som 

förening, och därmed senare göra en ekonomisk vinning utifrån idrottsliga och 

kommersiella framgångar. Detta framgår tydligt av de förlikningsavtal som UEFA i maj 

2014 nådde med nyrika klubbar såsom Manchester City och PSG. Även om de båda 

klubbarna har ägare som med lätthet kan täcka de utgifter klubben haft på 

transfermarknaden, begränsas deras möjlighet att spendera sina egna pengar som de 

själva önskar genom risken att bestraffas av UEFA. Art. 101.1b FEUF förbjuder 

konkurrensbegränsande beslut av företagssammanslutningar, som innebär att 

investeringar begränsas eller kontrolleras. ”Break-even”-kraven får som konsekvens, att 

klubbarna och dess ägare inte fritt kan förfoga över sina tillgångar och spendera de 

summor de vill på t.ex. spelartransfers och löner. Av UEFA:s förlikningsavtal med 

Manchester City och PSG framgår dessutom att investeringsbegränsningar är ett av 

”break-even”-kravens syften, då ett av kriterierna i avtalen var att de båda klubbarna 

skulle gå med på att ”märkbart begränsa spenderandet på transfermarknaden”. Således 

menar vi att ”break-even”-kraven kan anses stå i strid med art. 101.1b FEUF. 
 

8.3 Står ”break-even”-kraven i strid med art. 101.1d FEUF? 
Samtidigt som investeringsmöjligheter begränsas, kan det även argumenteras för att det 

kan uppstå en konkurrensnackdel genom att asymmetri skapas på transfermarknaden. De 

historiska storklubbarna, som genom decennier av framgångar och en därmed ständigt 

växande supporterskara, är i princip garanterade stora, årliga intäkter genom 

kommersiella avtal, försäljning av merchandise etc. Samtidigt kan de nyrika, nyblivna 

storklubbarna, trots samma ekonomiska förutsättningar tack vare ägartillskott, ändå inte 

alltid utmana klubbar som t.ex. Real Madrid på transfermarknaden. Genom ”break-even”-
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kraven gör UEFA skillnad på rikedom och rikedom, och endast om intäkterna täcker 

utgifterna får klubbarna agera som de önskar på transfermarknaden. Exempelvis kan 

situationer uppstå då klubbar såsom PSG rent ekonomiskt kan utmana exempelvis Real 

Madrid om att värva en spelare med högt marknadsvärde, men där UEFA genom ”break-

even”-kraven kan bestraffa PSG, ekonomiskt och/eller sportsligt, om de genomför 

värvningen. Utifrån detta kan argumenteras för att ”break-even”-kraven står i strid även 

med art. 101.1d FEUF, där olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa 

handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel, förbjuds. Innehållet i art. 

101.1d FEUF kan dock tolkas på olika sätt, och det är svårt att med säkerhet konstatera 

att hypotetiska situationer, likt den ovan beskrivna, ska anses omfattas av förbudet.   
 

8.4 Långsiktiga konsekvenser? 
Långsiktiga konsekvenser av ”break-even”-kraven, vars beloppsgränser UEFA som 

tidigare nämnt har för avsikt att successivt sänka,100 kan därför bli att ett sorts oligopol 

skapas av historiska, rika storklubbar. Förlikningsavtalen i maj 2014 visade tydligt att 

UEFA vill stänga dörren till att klubbar snabbt ska kunna nå framgång genom stora 

finansiella tillskott från ägare, så länge inte utgifterna inom samtliga 

övervakningsperioder kan täckas av intäkter. Historiska storklubbar kan därmed stärka 

sina positioner inom hela fotbollsekonomin ytterligare, genom att ständigt åtnjuta en 

fördel när det kommer till värvandet av spelare, vilket i sin tur skulle komma att leda till 

ännu större ekonomiska fördelar i form av biljettintäkter, merchandise, sponsoravtal, TV-

intäkter etc. Även om möjligheterna för mindre klubbar att genom egna ungdomsled träna 

upp spelare kvarstår, och på så sätt kunna utmana sportsligt, kommer det förbli de 

historiska storklubbarna som kan erbjuda de mest lukrativa spelarkontrakten, och de bästa 

sportsliga förutsättningarna. Det är givetvis möjligt att konkurrera även utan att spendera 

stora summor, men i och med ”break-even”-kraven ser vi framtida svårigheter för mindre 

ekonomiskt välbärgade klubbar att ta sig tillbaka till den absoluta toppen efter 

misslyckade sportsliga satsningar. Detta i kombination med att det sätts hårdare press på 

mindre klubbar som önskar utmana sportsligt att tjäna mer pengar. Precis som 

                                                
100 Avsnitt 5.1 
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supporterföreningen till Manchester City,101 ser vi att ett sådant tryck på klubbarna i sin 

tur kan leda till ytterligare ekonomisk press på konsumenterna, nämligen fansen, i form 

av dyrare merchandise och höjda biljettpriser. Samtidigt är det, i och med Bosman-

domen, svårare för klubbar att få intäkter för spelarförsäljningar, när spelare kan välja att 

låta sitt kontrakt löpa ut, och sedan skriva på för en större klubb, utan att klubben de 

lämnar erhåller någon ekonomisk ersättning. Utan denna ersättning blir det ännu svårare 

för mindre klubbar att kunna värva en ersättare på transfermarknaden, när UEFA sätter 

begränsningar för underskott.  
 

8.5 Kan ”break-even”-kraven legitimeras genom Wouters-testet? 
Vad talar då till UEFA:s fördel? Ökad finansiell stabilitet är givetvis ett viktigt och ytterst 

relevant mål, framförallt eftersom allt större summor spenderats under de senaste årens 

transferfönster. UEFA vill förhindra att klubbar går i konkurs, genom att tvinga fram 

ökad rationalitet i sättet att hantera affärer på den europeiska fotbollens ekonomiska 

marknad. Att Kommissionen stöttat UEFA i ämnet, och att det finns en stark relation dem 

sinsemellan, framgår tydligt. Detta både genom partnerskapsavtalet, samt det ”joint 

statement” som Joaquin Almunia och Michel Platini undertecknade. För UEFA är det 

givetvis positivt att, redan innan ”break-even”-kraven överhuvudtaget trädde i kraft, 

officiellt fått stöd av Kommissionen. Det innebär dock inte att ”break-even”-kraven vid 

varje eventuell framtida bedömning per automatik ska anses vara tillåtna enligt EU-

rätten. Snarare kan UEFA, om kraven anses vara konkurrensbegränsande, kunna komma 

att tvingas legitimera deras syfte genom Wouters-testet. Frågan blir då, om ”break-even”-

kraven, trots sin konkurrensbegränsande effekt, ska anses vara tillåtna utifrån de mål som 

UEFA satt upp med dem. Michel Platini hävdade, som tidigare nämnt, att klubbägare är 

trötta på att skyffla in pengar i sina klubbar.102 Vi ställer oss därför frågande till varför 

UEFA väljer att gå hårdast åt klubbar såsom Manchester City och PSG, som tydligt visat 

att de har för avsikt att spendera för att sportsligt kunna konkurrera, och där även PSG:s 

president i efterhand kritiserat UEFA:s agerande. Många ägare har inte för avsikt att gå 

med vinst i sina fotbollsklubbar, utan vill se sportsliga framgångar. Det blir därför 

missvisande, när UEFA väljer att bestraffa klubbar som blivit framgångsrika tack vare 
                                                
101 Avsnitt 6.1 
102 Avsnitt 5 
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ägartillskott, i stället för att genom sin kunskap hjälpa de klubbar som faktiskt riskerar att 

hamna i situationer som kan leda till konkurs. Med FFPR kommer UEFA i många fall 

inte åt de klubbar som både sportsligt och ekonomiskt visar en nedåtgående trend, 

eftersom regelverket riktar in sig på de klubbar som lyckats kvala in till de två största 

europeiska klubbturneringarna, UEFA Champions League och UEFA Europa League. 
 
Det är givetvis svårt att med säkerhet svara på huruvida ”break-even”-kraven kan 

legitimeras genom Wouters-testet, särskilt då det ännu inte kommit någon form av 

rättsligt avgörande i frågan. UEFA:s målsättning, vilken gjorts väldigt tydlig, är att den 

ekonomiska situationen inom europeisk klubbfotboll måste förbättras, och att man vill 

uppmuntra klubbar till att bygga långsiktigt snarare än att söka snabba framgångar. 

UEFA vill legitimera ”break-even”-kraven med att de, genom att räkna bort exempelvis 

ungdomssatsningar från kalkyleringen, är mindre restriktiva mot mindre klubbar, och att 

dessa på så sätt ges bättre förutsättningar för framtida sportslig och ekonomisk 

utveckling. Samtidigt har UEFA siffrorna på sin sida, då FFPR bevisligen markant 

minskat klubbarnas underskott samt försenade betalningar. Ur en rent ekonomisk aspekt 

är det svårt att kritisera regelverket i allmänhet, men om den sportsliga faktorn vägs in 

blir diskussionen en annan. ”Break-even”-kraven är exempelvis på intet sätt nödvändiga 

för att minska antalet försenade betalningar, då det i FFPR finns andra bestämmelser som 

reglerar den typen av företeelser. Det går inte att bortse från den konkurrensbegränsande 

verkan ”break-even”-kraven har, och det tåls att diskuteras huruvida det finns alternativa 

tillvägagångssätt för att se till att klubbar inte går med förlust. Att sätta upp ekonomiska 

begränsningar, utan att det på något sätt strider mot EU:s konkurrensrättsliga 

bestämmelser, är komplicerat, om inte till och med omöjligt, men det vi framförallt vill 

framhäva är att FFPR:s ”break-even”-krav hämmar konkurrensen på så sätt att den enda 

typ av klubbar som inte behöver ett ytterligare försprång nu faktiskt får det, medan 

samtliga mindre klubbar får svårare att komma ikapp. Detta till skillnad mot exempelvis 

ett system med ett kollektivt lönetak, som visserligen också skulle begränsa 

investeringsmöjligheter, men som samtidigt skulle främja den sportsliga konkurrensen 

inom europeisk fotboll, genom att alla klubbar får spendera samma maxbelopp på 

spelarlöner. Även om ett system av denna typ också skulle kunna anses strida mot 
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bestämmelser i art. 101.1 FEUF, är det enligt vår mening lättare att legitimera genom 

Wouters-testet, eftersom det skulle bidra till en minskad klyfta mellan rika och fattiga 

klubbar, och inte tvärtom, som i ”break-even”-fallet.  

 

8.6 Kan ”break-even”-kraven legitimeras utifrån undantagen i art. 101.3 
FEUF? 
Till UEFA:s fördel finns även, den i uppsatsen tidigare beskrivna undantagsartikeln, art. 

101.3 FEUF.103 Genom artikeln kan bestämmelserna i art. 101.1 FEUF förklaras icke 

tillämpliga på beslut av företagssammanslutningar, förutsatt att vissa krav är uppfyllda. 

Ett av kraven är att beslutet av företagssammanslutningen, i detta fall UEFA, ska främja 

ekonomiskt framåtskridande. Som tidigare klargjort, har FFPR de facto förbättrat den 

ekonomiska situationen inom europeisk klubbfotboll,104 varför kriteriet kan anses 

uppfyllt. Däremot är ett ytterligare kriterium att konsumenterna ska tillförsäkras en skälig 

andel av den vinst som uppnås genom detta framåtskridande. Det kan visserligen 

argumenteras för att en minskad konkursrisk hos klubbarna även minskar risken för 

konsumenterna, då situationer där supportrar genom donationer tvingas lösa klubbarnas 

ekonomiska läge inte kan uppstå i lika stor omfattning. Samtidigt är vi av uppfattningen, 

att ”break-even”-kraven, som tidigare nämnt, ökar pressen på klubbar att tjäna pengar, 

och därmed även sätter ett ökat tryck på supportrarna i form av högre kostnader. Fortsatt 

är ett av kraven i artikeln, att de berörda företagen, i detta fall klubbarna, inte åläggs 

begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål. Precis som tidigare nämnt, 

anser inte vi att ett ekonomiskt framåtskridande kan legitimeras om det har en betydande 

inverkan på den sportsliga konkurrenssituationen. Dessutom anser vi inte att det med 

klarhet kan konstateras att konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av vinsten, 

eftersom ”break-even”-kraven i sin natur ökar den finansiella pressen på klubbar som 

önskar att avancera sportsligt, och därmed även måste öka sina intäkter.  

 
  

                                                
103 Avsnitt 2.2 
104 Avsnitt 5 
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8.7 Slutsats 
Sammanfattningsvis anser vi att ”break-even”-kraven har konkurrensbegränsande verkan, 

och att de bör anses stå i strid med art. 101.1b FEUF. Huruvida de ska anses strida mot 

101.1d FEUF är något svårare att argumentera för. Snarare är det den asymmetriska 

verkan vi anser att ”break-even”-kraven har på transfermarknaden som vi ställer oss 

kritiska till. Till UEFA:s fördel, om vi ponerar att de skulle tvingas legitimera ”break-

even”-kravens syfte, är att de bevisligen har lyckats förbättra fotbollens ekonomiska 

hälsa, eftersom underskotten i klubbarna minskat, och in- och utbetalningar sköts mer 

rationellt. Frågan är dock, om de positiva ekonomiska följderna kan anses vara så pass 

fundamentala för den europeiska fotbollen, att de ska tillåtas påverka den sportsliga 

konkurrenssituationen negativt. Vi anser inte att denna typ av konkurrensbegränsande 

bestämmelser kan legitimeras enbart utifrån dess rent ekonomiska effekter, utan i vår 

mening bör ”break-even”-kraven i sin nuvarande utformning inte anses vara förenliga 

med EU:s konkurrensrättsliga regler, och då specifikt art. 101.1b FEUF. Inte heller anser 

vi att UEFA:s syften med ”break-even”-kraven kan legitimeras, vare sig genom Wouters-

testet eller genom undantaget i art. 101.3 FEUF. 

 

Vår förhoppning är att det aktuella fallet vid den nationella domstolen i Bryssel 

sedermera tas upp av EU-domstolen, även om vi ställer oss tveksamma till det, eftersom 

det är en spelaragent som fört klagan, och inte en berörd klubb eller spelare. Denna 

faktor, Strianis legitima intresse, visade även Kommissionen skepticism mot, vid 

bedömningen av huruvida fallet skulle tas upp i EU-domstolen. Oavsett vad domstolen i 

Bryssel beslutar, är vi övertygade om att debatten om ”break-even”-kravens rättsliga 

giltighet kommer fortgå. Fortsätter UEFA som planerat att sänka ”break-even”-kravens 

gränsbelopp, är det förmodligen bara är en tidsfråga innan klubbar kommer åläggas 

sportsliga sanktioner som innebär att de förbjuds från deltagande i UEFA Champions 

League och UEFA Europa League på grund av att de inte agerat i enlighet med 

bestämmelserna. Vid en sådan situation känns det oundvikligt att kravens giltighet måste 

prövas på högsta EU-rättsliga nivå. 
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