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2012-ben az Európai Unió rendeletet fogadott el a short ügyleteknek a pénzügyi válság 

összefüggésében történő harmonizálása érdekében. A rendelet 28. cikke bizonyos beavat-

kozási hatáskörökkel ruházza fel az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot. 2012 májusában az 

Egyesült Királyság keresetet terjesztett elő a Bíróság előtt a rendelet 28. cikkének meg-

semmisítése iránt. A Bíróság az Egyesült Királyság által felhozott valamennyi jogalapot 

elutasította. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa és elemezze a felperes tagállam és az 

alperes uniós intézmények által előadott jogi érveket, valamint a Bíróság döntésének indo-

kolását. 

Kulcsszavak: 236/2012/EU rendelet, short ügyletek, érvényesség, az Európai Értékpa-

pír-piaci Hatóság rendkívüli körülményekkel kapcsolatos beavatkozási hatásköre 

 
In 2012, the EU adopted a regulation aimed at harmonising short selling, against the 

background of the financial crisis. Article 28 of the regulation vests the European Securities 

and Markets Authority (ESMA) with certain powers of intervention. In May 2012, the United 

Kingdom brought an action before the Court of Justice seeking annulment of Article 28 of the 

regulation. The Court has dismissed the action in its entirety. The aim of this paper is to 

present and analyze the legal arguments of the litigants and the Court’s reasoning.  

Keywords: Regulation (EU) No 236/2012, short selling, validity, powers of intervention 

conferred on the European Securities and Markets Authority in exceptional circumstances 

 
Bevezetés 
 

Az európai pénzügyi rendszer stabilitását fenyegető veszélyek megelőzésére még 

2011 elején létrehozták a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét (a továbbiak-

ban: PFER), amelynek keretében három új európai felügyeleti szerv megalapítására 

került sor, illetve bizonyos korábbi bizottságok helyébe is egy új testület jött létre. 

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot (ESMA) az 1095/2010/EU európai par-

lamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: ESMA-rendelet) hozta létre.1 A hatóság 

célja, hogy a pénzügyi rendszer stabilitásához és hatékonyságához való hozzájárulás 
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1 Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az eu-

rópai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 

716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 331., 2010. 12. 15., 84–119.) 
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révén védje a közérdeket az Unió gazdasága és az uniós polgárok és vállalkozások 

érdekében. Ennek érdekében az ESMA-nak törekednie kell egyebek mellett a 

pénzügyi piacok átláthatóságának és szabályos működésének biztosítására, valamint 

a nemzetközi felügyeleti koordináció megerősítésére. Az ESMA a pénzügyi rend-

szer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkocká-

zati Testület létrehozásáról szóló rendeletnek 2  megfelelően része a PFER-nek, 

amelynek célja az Európai Unió pénzügyi rendszerének felügyelete.  

Két másik uniós jogszabály külön-külön egy Európai Bankhatóságot3 és egy 

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot4 rendelt hozzá a PFER-hez. 

Az Európai Bankhatóság egyik feladata, hogy hozzájáruljon a magas színvonalú 

közös szabályozási és felügyeleti standardok kialakításához, valamint a vonatkozó 

uniós jogszabályok következetes alkalmazásához. A másik hatóság tevékenységé-

nek célja a belső piac működőképességének fokozása, különösen a szabályozás és 

felügyelet magas szintje révén. Feladatai közé tartozik a kötvénytulajdonosok, a 

nyugdíjrendszeri tagok és a kedvezményezettek védelme. A PFER részét képezi 

még az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága és a hatáskörrel rendelkező 

vagy felügyeleti tagállami hatóságok. 

Az Egyesült Királyság az ESMA rendkívüli körülményekkel kapcsolatos be-

avatkozási hatáskörére vonatkozó uniós szabályok megsemmisítése iránt nyújtott be 

keresetet az Európai Unió Bíróságához (a továbbiakban: Bíróság) 2012. május 

31-én. A C-270/12. sz. ügyben Bíróság 2014. január 22-én hozott ítéletet.5 

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa és elemezze a felperes tagállam és az 

alperes uniós intézmények által előadott jogi érveket, valamint a Bíróság döntésének 

indokolását. 

 

1. Az ESMA vitatott hatáskörére vonatkozó szabályozás 
 

Az ESMA-rendelet úgy rendelkezik, hogy az ESMA a rendelettel ráruházott ha-

táskörökkel összhangban és rá feladatokat ruházó jogi kötőerővel bíró uniós aktus 

hatályán belül jár el.6 Az ESMA feladatai és hatáskörei között szerepel az illetékes 

                                                      
2  Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a 

pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rend-

szerkockázati Testület létrehozásáról (HL L 331., 2010. 12. 15., 1–11.) 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az eu-

rópai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat 

módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 

331., 2010. 12. 15., 12–47.) 
4 Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az eu-

rópai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létre-

hozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági 

határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010. 12. 15., 48–83.) 
5 A C-270/12. sz. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra Európai 

Parlament és az Európai Unió Tanácsa ügyben 2014. január 22-i ítélet 
6 1. cikk (2) bekezdés 
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nemzeti hatóságoknak és a pénzügyi piacok szereplőinek címzett bizonyos határo-

zatok meghozatala.  

A jogalkotási aktusokban meghatározott esetekben és feltételek mellett, vagy 

amennyiben az vészhelyzet miatt szükségessé válik, az ESMA átmenetileg betilthat 

vagy korlátozhat bizonyos pénzügyi tevékenységeket, amelyek veszélyeztetik a 

pénzügyi piacok rendes működését és épségét vagy az Unión belüli pénzügyi 

rendszer egy részének vagy egészének stabilitását. Az ilyen tartalmú határozatokat 

kellő időközönként, de legalább háromhavonta felül kell vizsgálnia. Amennyiben a 

határozat a három hónapos időtartam elteltével nem kerül meghosszabbításra, az 

automatikusan hatályát veszti. A tagállamoknak is joguk van arra, hogy az 

ESMA-tól kérjék a határozat felülvizsgálatát. Az ESMA továbbá betilthatja vagy 

korlátozhatja a pénzügyi tevékenység bizonyos típusait, és amennyiben az szüksé-

gesnek bizonyul, ugyanakkor a betiltás vagy korlátozás bevezetésének megkönnyí-

tése céljából tájékoztatnia kell a Bizottságot.7 A pénzügyi eszközök fogalmát a 

2004/38 irányelv határozza meg.8 

A Parlament és a Tanács 2012-ben elfogadta a short ügyletekre vonatkozó 

236/2012 rendeletet (a továbbiakban: short-rendelet). 9  A short-rendeletet az 

EUMSZ 114. cikk alapján fogadták el, amely hatáskört biztosít arra, hogy az Eu-

rópai Parlament és az Európai Unió Tanácsa elfogadja azokat a tagállamok törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, 

amelyek tárgya a belső piac megteremtése és működése. A rendelet 28. cikke új 

beavatkozási hatásköröket hozott létre az ESMA számára rendkívüli körülmények 

esetére. Az egyik új intézkedési hatáskör értelmében az ESMA megtiltja vagy fel-

tételekhez köti, hogy természetes vagy jogi személyek olyan short ügyleteket vagy 

egyéb ügyleteket kössenek, amelyek valamely pénzügyi eszközt hoznak létre vagy 

azzal kapcsolatosak, és az ügylet eredményeképpen a természetes vagy jogi személy 

akkor jut anyagi előnyhöz, ha egy másik pénzügyi eszköz árfolyama vagy értéke 

csökken.  

A jogszabály két feltétel együttes fennállásához köti az új hatáskör gyakorlását. 

Az egyik, hogy az ilyen intézkedés a pénzügyi piacok megfelelő működését és 

integritását, vagy az Unió pénzügyi rendszere egészének vagy egy részének stabi-

litását fenyegető veszély kezelésére irányul, és határokon átnyúló következmények 

merülnek fel. A másik feltétel az, hogy egy illetékes tagállami hatóság sem hozott 

                                                      
7 9. cikk 
8 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi 

eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK eu-

rópai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004. IV. 30., 1-44. o.) Lásd az irányelv 1. mel-

lékletének C. szakaszát. 
9 Az Európai Parlament és a Tanács 236/2012/EU rendelete (2012. március 14.) a short 

ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról 

EGT-vonatkozású szöveg (HL L 86., 2012. 03. 24., 1–24.) 
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intézkedést a veszély kezelésére, vagy az egy vagy több illetékes hatóság által 

meghozott intézkedések nem kezelik megfelelően a veszélyt. 

Az ESMA-nak az ilyen intézkedés meghozatala során különböző szempontokat 

kell mérlegelnie, hogy az mennyiben felel meg a jogalkotó által elvárt követelmé-

nyeknek. Ezek a következők: 

  jelentős mértékben a pénzügyi piacok megfelelő működését és integritását, 

vagy az Unió pénzügyi rendszere egészének vagy egy részének stabilitását 

fenyegető veszélyt kezeli, vagy jelentősen fokozza az illetékes hatóságok 

képességét a veszély figyelemmel kísérésére; 

 nem jár a szabályozási arbitrázs veszélyével; 

 nem érinti hátrányosan a pénzügyi piacok hatékonyságát, azaz többek között 

nem csökkenti a likviditást ezeken a piacokon, és nem vezet bizonytalan-

sághoz a piaci szereplők számára az intézkedés jótékony hatásaihoz képest 

aránytalan mértékben.10 

Fontos garanciális szabály, hogy az ESMA-nak legalább háromhavonta felül kell 

vizsgálnia az ilyen intézkedéseket, és amennyiben az intézkedést valamely 

háromhónapos időszak végéig nem hosszabbítják meg, az automatikusan megszű-

nik. A short-rendelet kimondja azt is, hogy az ESMA által ennek a cikknek megfe-

lelően elfogadott intézkedés elsőbbséget élvez az illetékes hatóságok által hozott 

bármely korábbi intézkedéssel szemben. 

A short-rendelethez két ún. nem jogalkotási aktus is tartozik. Egyrészt egy vég-

rehajtási bizottsági rendelet11 határozza meg egyebek mellett az ESMA rendelke-

zésére bocsátandó információk formáját és a short-rendelethez kapcsolódó végre-

hajtási standardokat. Másrészt egy felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet12 

határozza meg, hogy mi minősül a pénzügyi piacok megfelelő működését és integ-

                                                      
10 Short-rendelet 28. cikk (3) bekezdés 
11 A Bizottság 827/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 29.) a nettó rövid rész-

vénypozíciók közzétételének módjára, a nettó rövid pozíciók tekintetében az Európai Ér-

tékpapír-piaci Hatóság rendelkezésére bocsátandó információk formájának meghatározá-

sára, a részvények vagy állampapírok elszámoláskori rendelkezésre állását megfelelően 

biztosító megállapodás-, rendelkezés- és intézkedéstípusok meghatározására és az egyes 

részvények fő kereskedési helyszínének meghatározásával kapcsolatos időpontokra és 

időszakokra vonatkozó, a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel 

kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi ren-

deletnek megfelelő végrehajtási technikai standardok megállapításáról EGT-vonatkozású 

szöveg (HL L 251., 2012. 09. 18., 11–18.) 
12 A Bizottság 918/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. július 5.) a short 

ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról 

szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fogalommeghatározások, a 

nettó rövid pozíciók számítása, az állampapírral kapcsolatos fedezett hitel-nemteljesítési 

csereügyletek, a bejelentési küszöbértékek, a korlátozások felfüggesztéséhez szükséges 

likviditási küszöbértékek, a pénzügyi eszközök jelentős árfolyamesése és a káros hatással 

járó események tekintetében történő kiegészítéséről EGT-vonatkozású szöveg (HL L 274., 

2012. 10. 9., 1–15.) 
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ritását vagy az Unió pénzügyi rendszere egészének vagy egy részének stabilitását 

fenyegető veszélynek. Ezek a következők: 

 egy adott tagállamot vagy egy tagállam pénzügyi rendszerét érintő súlyos 

pénzügyi, monetáris vagy költségvetési bizonytalanság veszélye, ha ez sú-

lyosan veszélyeztetheti a pénzügyi piacok megfelelő működését és integritá-

sát vagy az Unió pénzügyi rendszere egészének vagy egy részének stabilitá-

sát;  

 a valamely tagállam vagy szupranacionális kibocsátó általi nemteljesítés le-

hetősége; 

 a jelentős pénzügyi kibocsátók, piaci infrastruktúrák, klíring- és elszámoló 

rendszerek, valamint felügyelők fizikai struktúráiban bekövetkező súlyos kár, 

amely komolyan érintheti a határokon átnyúló piacokat, különösen természeti 

katasztrófából vagy terrorista támadásból eredő károk esetén, ha ez súlyosan 

veszélyeztetheti a pénzügyi piacok megfelelő működését és integritását vagy 

az Unió pénzügyi rendszere egészének vagy egy részének stabilitását;  

 valamely fizetési rendszert vagy elszámolási folyamatot érintő, különösen a 

bankközi műveletek vonatkozásában bekövetkező jelentős üzemzavar, amely 

súlyos zavarokat, illetve késéseket okoz vagy okozhat a fizetések és az el-

számolás terén a határokon átnyúló uniós fizetési rendszerekben, különösen 

akkor, ha ez a pénzügyi vagy gazdasági feszültség növekedéséhez vezethet az 

Unió pénzügyi rendszere egészében vagy egy részében.13  

 

2. A hatáskör-átruházásra vonatkozó elvek megsértésére alapított első  

jogalap 
 

A tagállam a keresetében a short-rendelet 28. cikkének a megsemmisítését kérte a 

Bíróságtól. Az első jogalap alátámasztása érdekében az Egyesült Királyság öt érvre 

hivatkozott.  

a) Elsőként a felperes azt állította, hogy az ESMA arra vonatkozó határozata, 

hogy teljesülnek-e a short-rendelet 28. cikkében kimondott feltételek nagyon 

széles diszkrecionális jogkor gyakorlását foglalja magában. A tagállam sze-

rint különösen annak meghatározása, hogy fennáll-e a pénzügyi piacok 

megfelelő működését és integritását, vagy a pénzügyi rendszer egészének 

vagy egy részének stabilitását „fenyegető veszély”, már önmagában rendkívül 

szubjektív megítélést jelent. Az a körülmény pedig, hogy a tagállamok eltérő 

megközelítéseket alkalmaznak a short ügyletek vonatkozásában, a tagállam 

szerint bizonyítja a meghozandó döntések diszkrecionális jellegét. A tagállam 

továbbá úgy vélte, hogy annak meghatározása során, hogy az illetékes ható-

ságok meghozták-e az ilyen veszély kezelésére irányuló intézkedéseket, vagy 

olyan intézkedéseket hoztak-e, amelyek nem alkalmasak annak kezelésére, az 

ESMA-nak olyan határozatokat kell hoznia, amelyek vitathatók. A brit ál-

láspont értelmében az ilyen határozatok meghozatala a hatóságot egy valódi 

                                                      
13 24. cikk (3) bekezdés 
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gazdaságpolitika végrehajtásával hozná összefüggésbe, és arra kötelezné az 

ESMA-t, hogy különböző közérdekek között fennálló konfliktusokban legyen 

döntőbíró, értékítéleteket hozzon, vagy összetett pénzügyi értékeléseket vé-

gezzen. 

b) Második érvként a tagállam azt állította, hogy a 28. cikk alapján az ESMA 

széles körben választhatja meg az előírandó intézkedést vagy intézkedéseket, 

valamint az esetleges kivételeket, és ezek a döntések igen jelentős hatást 

gyakorolnak a gazdasági és pénzügyi politikára. A felperes kiemelte továbbá, 

hogy az ESMA rendkívül széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik annak 

meghatározása során, hogy milyen módon kell az adott tényezőket figye-

lembe venni. A kereset szerint e határozattípus megköveteli a gazdaságpoli-

tikát érintő jelentős következmények elemzését, amelyek az általános piaci 

bizalomra nézve hosszú távú következményekkel járnak. 

c) Harmadszor az Egyesült Királyság rámutatott, hogy az ESMA-nak az általa 

hozandó intézkedések megválasztása során a 28. cikkben előírt tényezőket 

kell útmutatásul figyelembe vennie. Márpedig az említett tényezők rendkívül 

szubjektív kritériumokat foglalnak magukban. Ezenkívül az ESMA jelentős 

diszkrecionális jogkörrel rendelkezik az említett rendelkezésben szereplő 

kritériumok figyelembevétele vonatkozásában. 

d) Negyedik érvként a tagállam azt hozta fel, hogy még ha az ESMA által hozott 

intézkedések elméletileg ideiglenesek is, ez semmiben nem módosítja azok 

érdemi jellegét. A felperes szerint még a pénzügyi piacokon zajló ügyleteket 

érintő ideiglenes tilalmak is járhatnak jelentős hosszú távú hatásokkal, külö-

nösen érinthetik a piacok likviditását, és potenciálisan tartós hatásokat gya-

korolhatnak az említett piacokon tanúsított általános bizalomra. 

e) Végül az Egyesült Királyság előadta, még ha a 28. cikket úgy is kell értel-

mezni, hogy az nem jogosítja fel az ESMA-t arra, hogy a makrogazdasági 

politika vonatkozó határozatok formájában politikai döntéseket hozzon, attól 

még nem kevésbé ellentétes a Meroni kontra Főhatóság ügyben hozott íté-

letben meghatározott elvvel. Az említett ítélet tárgyát képező hivatalokhoz 

hasonlóan ugyanis az ESMA széles diszkrecionális jogkörrel rendelkezik a 

szóban forgó politika alkalmazása vonatkozásában. 

Az alperesek közül a Parlament úgy vélte, hogy nem politikai megfontolások, 

hanem összetett szakmai elemzések vezérlik a meghozandó határozatokat. Valamely 

cselekvési intézkedés pedig csak akkor engedélyezett, ha pontosan meghatározott 

veszélyek kezelésére irányul. A Parlament álláspontja szerint az ESMA részére 

biztosított hatásköröket annak érdekében hozták létre, hogy lehetőség legyen a gyors 

beavatkozásra és a közvetlenül fenyegető veszéllyel szembeni fellépésre, továbbá a 

vitatott rendelet 28. cikke alapján az ESMA számára biztosított hatáskörökre pon-

tosan meghatározott kritériumok és korlátozások vonatkoznak. 

A Tanács azzal érvelt, hogy az ESMA egyáltalán nem rendelkezik diszkrecio-

nális jogkörrel 28. cikk hatálya alá tartozó intézkedések elfogadása tekintetében, 

hanem köteles azokat elfogadni, ha bizonyos körülmények megvalósulnak, azaz 
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olyan veszély áll fenn, amely a pénzügyi piacok megfelelő működését és integritását 

vagy az Unió pénzügyi rendszerének stabilitását fenyegeti. 

Az ügyben beavatkozóként fellépő Bizottság arra hivatkozott, hogy az ESMA 

részére a biztosított hatáskörök összhangban vannak a Szerződésekben szereplő és a 

Bíróság által értelmezett hatásköri egyensúllyal. A Bizottság szerint a Meroni kontra 

ESZAK Főhatóság ügyben hozott ítéletből következik, hogy valamely intézmény 

még a hatáskör-átruházásra az ESZAK-Szerződésben történő bármely utalás hiá-

nyában is, az említett ítéletben kimondott feltételek mellett körülhatárolt végrehaj-

tási döntési hatásköröket ruházhat valamely eltérő szervezetre, tekintettel arra, hogy 

e hatáskör-átruházás nem minősül a felelősségek olyan valódi áthelyezésének, ahol a 

hatáskört átruházó hatóság döntései helyébe az átruházott hatáskörrel rendelkező 

hatóság döntései lépnek.  A Bizottság úgy vélte továbbá, hogy az Unió olyan szer-

vezetei számára, mint az ESMA, amelyekre végrehajtási jellegű döntési hatáskö-

röket ruházhatnak, nem tiltott, hogy értékeljék a vonatkozó jogszabályok által 

érintett ténybeli elemeket, ami nem valamely gazdaságpolitikát tükröző döntések 

meghozatalát, hanem kizárólag a szakterületükön tett technikai megállapításokat 

foglalja magában. 

A Bíróság a jogi érvelésének megalapozásaként emlékeztetett arra, hogy a 

Meroni kontra Főhatóság ügyben hozott ítéletben14 azt hangsúlyozta, hogy a ha-

táskör-átruházásból eredő következmények nagymértékben eltérnek aszerint, hogy 

az egyrészről olyan végrehajtási hatáskörökre irányul, amelyek egyértelműen kö-

rülhatároltak, és amelyek gyakorlása ezért szigorúan ellenőrizhető a hatáskört át-

ruházó hatóság által meghatározott objektív kritériumok alapján, vagy másrészről 

olyan „diszkrecionális jogkörre, amely széles mérlegelési szabadsággal jár, és amely 

gyakorlása révén egy valódi gazdaságpolitikát jeleníthet meg”. Még ugyanebben az 

ítéletben mondta ki a Bíróság, hogy a fenti első típusú hatáskör-átruházás nem 

alkalmas arra, hogy jelentősen módosítsa azokat a következményeket, amelyekkel 

az általa érintett hatáskörök gyakorlása jár, míg a második típusú hatáskör-átruházás 

azzal, hogy a hatáskört átruházó hatóság döntéseit az átruházott hatáskörrel ren-

delkező hatóság döntéseivel helyettesíti, „a felelősségek valódi áthelyezését” végzi 

el.15 

A Bíróság nem fogadta el a hatáskör-átruházásra vonatkozó elvek megsértésére 

alapított első felperesi jogalapot. Az indokolásának lényege pedig a következőkben 

foglalható össze: 

                                                      
14  A 9/56. sz., Meroni kontra Főhatóság ügyben 1958. június 13-án hozott ítélet 

(EBHT 1958., 133.) 
15 A Meroni kontra Főhatóság ügyben kimondta, hogy a hatásköröknek az ESZAK Főható-

ság által a szóban forgó szervezetekre a közös piac rendszeres vasellátását biztosító 

pénzügyi mechanizmus létrehozásáról szóló [nem hivatalos fordítás], 1955. március 26-i 

14–55. sz. határozatával (HL 1955. 8., 685.) történő átruházásával olyan „értékelési sza-

badságot biztosított részükre, amely széles diszkrecionális jogkört foglalt magában”, és 

amely nem tekinthető összeegyeztethetőnek a “Szerződés követelményeivel”. 
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 Lényeges különbségként hivatkozik a Bíróság arra a tényre, hogy míg a 

Meroni kontra Főhatóság ügyben hozott ítéletben említett, szóban forgó 

szervezetek magánjogi jogalanyok voltak, míg az ESMA uniós jogalany, 

amelyet az uniós jogalkotó hozott létre. 

 A short-rendelet 28. cikke semmilyen olyan önálló hatáskört nem biztosít az 

említett jogalany részére, amely túlmegy az ESMA rendelet által létrehozott 

szabályozási kereten. 

 Az ESMA csak akkor hozhatja meg ezeket az intézkedéseket, ha azok a 

pénzügyi piacok megfelelő működését és integritását, vagy az Unió pénzügyi 

rendszere egészének vagy egy részének stabilitását fenyegető veszély keze-

lésére irányulnak, és határokon átnyúló következmények merülnek fel. 

Ezenkívül az ESMA valamennyi intézkedésének vagy az a feltétele, hogy 

még semmilyen illetékes nemzeti hatóság nem hozott intézkedést e veszélyek 

kezelésére, vagy az, hogy egy vagy több ilyen hatóság olyan intézkedéseket 

hozott, amelyek nem bizonyultak megfelelőnek azok kezelésére. 

 Amikor az ESMA meghozza ezeket az intézkedéseket, akkor ellenőriznie 

kell, azok mennyiben felelnek meg annak, hogy jelentős mértékben a pénz-

ügyi piacok megfelelő működését és integritását, vagy az Unió pénzügyi 

rendszere egészének vagy egy részének stabilitását fenyegető veszélyt ke-

zelnek, vagy jelentősen fokozzák az illetékes hatóságok képességét a veszély 

figyelemmel kísérésére, nem járnak a szabályozási arbitrázs veszélyével, és 

nem érintik hátrányosan a pénzügyi piacok hatékonyságát, azaz többek között 

nem csökkentik a likviditást ezeken a piacokon, és nem vezetnek bizonyta-

lansághoz a piaci szereplők számára az intézkedés jótékony hatásaihoz képest 

aránytalan mértékben. 

 A Bíróság szerint a fentiekből következik, hogy minden határozathozatalt 

megelőzően az ESMA-nak jelentős számú tényezőt kell megvizsgálnia, mivel 

e feltételeknek együttesen kell fennállniuk. 

 Az ESMA köteles határozatát megelőzően egyeztetni az ERKT-val, valamint 

adott esetben más érintett hatóságokkal, és értesíteni az érintett illetékes 

nemzeti hatóságokat az általa meghozni javasolt intézkedésről, különösen a 

tervezett intézkedések részleteiről és az elfogadás indokolását alátámasztó 

bizonyítékokról. Az ESMA feladata továbbá, hogy az intézkedéseket meg-

felelő időközönként, de legalább háromhavonta felülvizsgálja. A Bíróság ál-

láspontja szerint ezért az ESMA mérlegelési mozgásterét korlátozza mind a 

fent említett egyeztetési kötelezettség, mind pedig azon engedélyezett intéz-

kedések ideiglenes jellege, amelyeket a fennálló legjobb felügyeleti gyakor-

latok és elegendő bizonyíték alapján határoznak meg, és amelyeket az uniós 

szintű beavatkozást igénylő veszély kezelése érdekében hoznak meg. 

A Bíróság a fenti érvek alapján arra a következtetésre jutott, hogy az ESMA-t a 

short-rendelet 28. cikke alapján megillető hatáskörök pontosan körülhatároltak, és a 

hatáskört átruházó hatóság által meghatározott célokra tekintettel bírósági felül-

vizsgálat tárgyai lehetnek. E hatáskörök a Bíróság szerint összhangban vannak a 
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Meroni kontra Főhatóság ügyben hozott ítéletben előírt követelményekkel, és a 

felperes állításaival ellentétben nem következik belőlük az, hogy az ESMA az 

EUM-Szerződéssel összeegyeztethetetlen széles diszkrecionális jogkörrel rendel-

kezik. 

 

3. A Romano-ügyben hozott ítéletben kimondott egyik elv megsértésére  

alapított második jogalap 
 

Az Egyesült Királyság úgy vélte, hogy a 28. cikke felhatalmazza az ESMA-t arra, 

hogy általános hatályú „kvázi jogalkotási aktusokat” fogadjon el, és e lehetőség 

ellentétes a Romano-ügyben hozott ítéletben kimondott elvvel.16 A felperes szerint a 

short ügyletek tilalma azon személyek összességét érinti, akik ezen eszköz vagy 

eszközkategória segítségével végeznek ügyleteket. A tagállam érvelése alapján ezért 

ez esetben nem egyedi határozatról vagy akár egyedi határozatok csoportjáról van 

tehát szó – annak ellenére, hogy az ilyen intézkedés az értékpapírok igen korlátozott 

választékára vonatkozik –, hanem „általános hatályú normatív intézkedésről”. 

A Parlament arra hivatkozott, hogy az említett rendelkezés alapján a tilalmak 

előírására vonatkozó hatáskör csak meghatározott pénzügyi eszközök keretében 

történő beavatkozás engedélyezésére korlátozódik, így ebben az értelemben az 

elfogadható aktusok mindig végrehajtási jelleggel rendelkeznek. A Parlament to-

vábbá úgy vélte, hogy az ESMA által hozható intézkedések nem tekinthetők a Ro-

mano-ügyben hozott ítélet értelmében „kvázi jogalkotási” vagy „normatív” szem-

pontú rendelkezéseknek. Az említett cikk alapján hozható intézkedések összessége 

vonatkozásában három további elem emeli ki a Parlament szerint az ESMA hatá-

rozatainak végrehajtási jellegét, amelyek (a) a technikai dimenzió, (b) annak szán-

déka, hogy a szóban forgó intézkedéssel egy adott különös helyzetet kezeljenek, (c) 

és a beavatkozás ideiglenessége. 

A Tanács rámutatott, hogy a Bíróság sem a Romano-ügyben hozott ítéletében, 

sem pedig későbbi ítéleteiben nem utalt a „kvázi jogalkotási aktusok” vagy az „ál-

talános hatályú aktusok” fogalmára. Az említett ítéletet emiatt úgy kell értelmezni, 

hogy az megtiltja jogalkotási hatásköröknek az uniós jogalkotótól eltérő szervekre 

történő ruházását. A Tanács szerint az ESMA tevékenysége az uniós jog gyakorlati 

végrehajtására szorítkozik, és ezért a vitatott határozatai nem jogalkotási, hanem 

végrehajtási jellegűek. 

A Bíróság álláspontja szerint a Romano-ügyben hozott ítéletben megállapításra 

került, hogy mind a Tanács által az általa megalkotott szabályok végrehajtása ér-

dekében a Bizottságra ruházott hatáskörökre vonatkozó elsődleges jogból, mind 

pedig a Szerződések által létrehozott bírósági rendszerből következik, hogy egy 

olyan szervet, mint amelyről a fent említett ítélet alapjául szolgáló ügyben is szó van, 

                                                      
16 A 98/80. sz. Romano-ügyben 1981. május 14-én hozott ítélet (EBHT 1981., 1241.) 
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azaz az adott ügyben egy közigazgatási bizottságot nem jogosíthat fel a Tanács arra, 

hogy „normatív jellegű aktusokat” fogadjon el.17  

A Bíróság úgy vélte, hogy nem vitatható az, hogy az ESMA szigorúan körülha-

tárolt körülmények között köteles az említett cikk alapján általános hatályú aktu-

sokat elfogadni. Az aktusok általános hatályát az bizonyítja, hogy azok szabályokat 

is magukban foglalhatnak, amelyeknek bármely olyan természetes vagy jogi sze-

mély a címzettje, aki valamely meghatározott pénzügyi eszközzel vagy pénzügyi 

eszközök különös csoportjával rendelkezik, vagy bizonyos pénzügyi ügyleteket 

végez. A Bíróság szerint azonban ebből nem következik, hogy a 28. cikk sérti a 

Romano-ügyben kimondott elvet, mivel az EUMSZ 263. és 277. cikkei által létre-

hozott intézményi keret lehetővé teszi az Unió szervei és hivatalai részére általános 

hatályú aktusok elfogadását.  

A Bíróság ezért ezt a jogalapot sem fogadta el, mivel nem látta bizonyítottnak a 

felperes tagállam részéről, hogy az ESMA részére biztosított hatáskör-átruházás 

ellentétes lenne a fenti elvekkel, és különösen azzal, hogy amelyik előírja, hogy az 

ilyen átruházás csak a pontosan meghatározott végrehajtási hatáskörökre vonat-

kozhat. 

 

4. Az EUMSZ 290. és 291. cikkekkel összeegyeztethetetlen hatáskör-  

átruházásra alapított harmadik jogalap 
 

Harmadik jogalapként az Egyesült Királyság azt állította, hogy mivel az 

EUMSZ 290. és az EUMSZ 291. cikk körülhatárolja azon körülményeket, amelyek 

mellett a Bizottságra bizonyos hatáskörök átruházhatók, a Szerződések semmilyen 

hatáskört nem biztosítanak a Tanács részére annak érdekében, hogy olyan hatás-

köröket ruházzon valamely uniós szervezetre, mint amelyekről a 28. cikk rendelke-

zik. Ennek alátámasztására a felperes arra hivatkozott, hogy a short ügyleteknek a 

vitatott cikken alapuló bármely tilalma azon személyek összességére vonatkozik, 

akik ezen eszköz vagy eszközkategória segítségével végeznek ügyleteket. Olyan 

általános hatályú intézkedésről van tehát szó, amelynek meghozatala nem bízható 

ilyen szervezetre. 

A Parlament azzal érvelt, hogy bár az EUMSZ 290. és az EUMSZ 291. cikk 

kétségkívül nem rendelkezik hatásköröknek valamely uniós szervezetre történő 

ruházásáról, ugyanakkor e rendelkezések azt sem tartalmazzák, hogy az ilyen jog-

alany részére biztosítható hatásköröknek korlátozóbbaknak kell lenniük, mint ami-

lyenek az EUMSZ hatálybalépése előtt voltak. Ily módon az a tény, hogy a Bizottság 

az említett cikkek alapján hatásköröket gyakorolhat, nem zárja ki annak lehetőségét, 

hogy ilyen szervezetnek más hatásköröket lehessen biztosítani. A Parlament továbbá 

                                                      
17 Az ítéletben a Bíróság még megállapította egyebek mellett azt is, hogy az ilyen szerv 

határozata amellett, hogy segítséget nyújthat azon intézmények számára, amelyek feladata 

az uniós jog alkalmazása, nem kötelezi ezen intézményeket arra, hogy az uniós jog al-

kalmazása során bizonyos módszereket kövessenek vagy bizonyos értelmezéseket fogad-

janak el. A Bíróság ebből azt a következtetést vonta le, hogy az említett közigazgatási bi-

zottság által elfogadott vitatott határozat „nem köti” a kérdést előterjesztő bíróságot. 
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úgy vélte, hogy az uniós jogalkotó hatásköröket biztosíthat valamely uniós szervezet 

részére annak érdekében, hogy különös technikai szakértelmet igénylő területeken 

végrehajtási jellegű intézkedéseket fogadjon el. E hatáskörök azonban nem tehetik 

lehetővé azon általános jellegű szabályozási intézkedések elfogadását, amelyek 

„normatívnak” minősíthetők, vagy valódi diszkrecionális jogköröket követelnek 

meg. Ha a hatásköröket az uniós jogalkotó határozza meg, azok végrehajtási jelle-

gűek, és szakmai, technikai vagy tudományos megfontolások vonatkoznak rájuk, 

akkor nem veszélyeztetik az intézményi egyensúlyt. 

A Tanács az ellenkérelmében előadta, hogy bár a Szerződések egyik rendelke-

zése sem utal kifejezetten az uniós szervezetek részére történő hatáskör-átruházásra, 

mindazonáltal ebből nem következik, hogy az uniós jogalkotó által végzett ilyen 

típusú átruházás minden esetben összeegyeztethetetlen az EUMSZ 290. és az 

EUMSZ 291. cikkel. A Tanács szerint az ESMA által a short-rendelet 28. cikke 

alapján hozható intézkedések jellege ugyanis teljes mértékben eltér az 

EUM-Szerződés fent említett rendelkezései alapján elfogadott aktusokétól. 

Végül a Bizottság úgy foglalt állást, hogy a kvázi jogalkotási hatáskörök 

EUMSZ 290. cikk által szabályozott átruházásával szemben a Szerződések nem 

pontosítják sem azt, hogy végrehajtási hatáskörök átruházhatók-e, sem pedig azt, 

hogy milyen mértékben. A Bizottság szerint ezért a végrehajtási hatásköröket ille-

tően az EUSZ 17. és EUMSZ 291. cikk nem zárja ki, hogy az uniós jogalkotó vagy a 

Bizottság valamely nem intézményes jogalany részére főszabály szerint átruház-

hasson ilyen hatásköröket. 

A Bíróság jogi érvelése azon – saját maga számára feltett – kérdés megválaszo-

lásával kezdődött, hogy az EUM-Szerződés megalkotói az EUMSZ 290. és 

EUMSZ 291. cikkben kívánták-e létrehozni az egyetlen olyan jogi keretet, amely 

bizonyos átruházott és végrehajtási hatásköröknek kizárólag a Bizottság részére 

történő biztosítását teszi lehetővé, vagy pedig az uniós jogalkotó ilyen hatáskörök 

uniós szervek vagy hivatalok részére történő átruházásának más rendszereit is tervbe 

veheti. A Bíróság szerint bár igaz, hogy a Szerződések egyáltalán nem tartalmaznak 

olyan rendelkezést, amely hatásköröknek valamely uniós szerv vagy hivatal részére 

történő biztosítását írja elő, az EUMSZ több rendelkezése feltételezi e lehetőség 

fennállását. A Bíróság szerint ezek a következők: 

 A megsemmisítési és az intézményi mulasztás megállapítása iránti keresetek, 

illetve eljárások szerződéses szabályai egyaránt utalnak az Unió „szerveire” 

és „hivatalaira” is.  

 A tagállamok bíróságai előzetes döntéshozatali eljárás keretében a Bíróság elé 

terjeszthetnek az e jogalanyok jogi aktusainak érvényességére és értelmezé-

sére vonatkozó kérdéseket.  

 E jogalanyok aktusai az EUMSZ 277. cikk címén jogellenességi kifogás 

tárgyát is képezhetik. 

 E bírósági felülvizsgálati mechanizmusok alkalmazandók az uniós jogalkotó 

által létrehozott olyan szervekre és hivatalokra, amelyek meghatározott terü-

leteken természetes és jogi személyek számára jogi kötelező erővel rendel-
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kező aktusok kibocsátására rendelkeznek hatáskörrel, így pl. az Európai 

Gyógyszerügynökségre vagy az Európai Légibiztonsági Ügynökségre. 

A Bíróság úgy vélte, hogy az ESMA-ra a short-rendelet 28. cikk általi  hatás-

kör-átruházás nem felel meg az EUMSZ 290. és az EUMSZ 291. cikkben leírt 

esetek egyikének sem, ezért maga a 28. cikk sem vizsgálható elszigetelten. A Bí-

róság szerint e cikket úgy kell értelmezni, mint amely azon szabályösszesség részét 

képezi, amely arra irányul, hogy az illetékes nemzeti hatóságok és az ESMA részére 

beavatkozási hatásköröket biztosítsanak annak érdekében, hogy kezeljék az Unió 

pénzügyi stabilitását és a piacokba vetett bizalmat fenyegető kedvezőtlen fejlemé-

nyeket. A Bíróság ezt a jogalapot is elutasította, mivel álláspontja szerint a 28. cikk 

nem tekinthető úgy, mint amely kétségbe vonja az EUMSZ 290. és 

EUMSZ 291. cikkben szabályozott felhatalmazási rendszert. 

 

5. Az EUMSZ 114. cikk megsértésére alapított negyedik jogalap 
 

A felperes utolsó jogalapként arra hivatkozott, hogy a short-rendelet 28. cikke nem 

arra ad hatáskört az ESMA részére, hogy természetes vagy jogi személyeknek 

címzett egyedi intézkedéseket fogadjon el. Éppen ellenkezőleg, az említett rendel-

kezés alapján elfogadható intézkedések általános hatállyal rendelkeznek. Az Egye-

sült Királyság úgy vélte továbbá, hogy ha mégis úgy kell tekinteni, hogy a rendelet 

28. cikke hatáskört ad az ESMA számára arra, hogy határozatokat címezzen ter-

mészetes vagy jogi személyek részére, e cikk túlmegy az EUMSZ 114. cikkben 

körülírt hatáskörökön.18 Az utóbbi rendelkezés nem hatalmazza fel az uniós jogal-

kotót arra, hogy általános hatályt nélkülöző egyedi határozatokat hozzon, és azt sem 

engedélyezi a számára, hogy a Bizottságra vagy valamely uniós szervezetre ruházza 

az ilyen határozatok elfogadásának hatáskörét.  A tagállam végül azt állította, hogy a 

pénzügyi intézményeknek címzett azon határozatok, amelyek elsőbbséget élveznek 

az illetékes nemzeti hatóságok által hozott határozatokkal szemben, nem tekinthetők 

az EUMSZ 114. cikk értelmében vett harmonizációs intézkedéseknek. Álláspontja 

szerint az ilyen egyedi határozatok olyan közvetlen szabályozásnak minősülnek, 

amelynek valamely uniós szervezettől származóként a tagállamok jogalanyai a 

címzettjei. 

Parlament arra hivatkozott, hogy az EUMSZ 114. cikk értelmében vett „harmo-

nizáció” fogalma az adott esetben egyedi intézkedések elfogadására vonatkozó 

hatáskört is felöleli.  A Parlament szerint az ESMA részére biztosított azon lehető-

ség, hogy adott esetben az Unió pénzügyi piacán beavatkozzon, arra a feltételezett 

esetre vonatkozik, amikor a nemzeti fellépés elégtelen vagy nem megfelelő. Ily 

módon a rendelet 28. cikke címén elfogadott intézkedések célja, hogy harmonizált 

                                                      
18 Az EUMSZ 114. cikke fogalmazza meg általánosan az EU jogharmonizációs hatáskörét a 

belső piacra vonatkozóan. Ennek értelmében – főszabályként – az Európai Parlament és a 

Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 

folytatott konzultációt követően elfogadja azokat a tagállamok törvényi, rendeleti és köz-

igazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek tárgya a belső 

piac megteremtése és működése. 
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módon megelőzzék a short ügyletekhez kapcsolódó kockázatokat, és gondoskod-

janak a belső piac megfelelő működésének a biztosításáról. 

A Tanács megjegyezte, hogy az EUMSZ 114. cikk jogalapul szolgálhat az 

ESMA arra történő felhatalmazására, hogy egyedi intézkedéseket fogadjon el. E 

cikk ugyanis – a harmonizálandó terület általános összefüggései és sajátos körül-

ményei függvényében – mérlegelési mozgásteret biztosít az uniós jogalkotó számára 

a közelítésnek a kívánt eredmény elérése céljából legmegfelelőbb módját illetően, 

különösen azokban a tárgykörökben, amelyeket összetett technikai sajátosságok 

jellemeznek. 

A Bizottság pedig azzal érvelt, hogy már az ESMA-rendeletet is az EUMSZ 114. 

cikk alapján fogadták el, ezért a Bizottság szerint „nehéz tehát elképelni”, hogy a 

short-rendelet 28. cikkét úgy lehessen tekinteni, mint amely túllép az említett 

EUMSZ 114. cikk által az uniós jogalkotó részére biztosított hatáskörökön. 

A Bíróságnak a felperes negyedik jogalapjáról való döntése során arról kellett 

határoznia, hogy a short-rendelet 28. cikkével létrehozott beavatkozási rendszer 

tartozhat-e az EUMSZ 114. cikkének hatálya alá. A Bíróság szerint az e jogalap 

alapján elfogadott jogalkotási aktusoknak két feltételnek kell megfelelniük, egy-

részről a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelí-

tésére vonatkozó intézkedéseket kell tartalmazniuk, másrészről a tárgyuknak a belső 

piac megteremtésének és működésének kell lennie. 

A Bíróság már korábban megállapította, hogy a „közelítésére vonatkozó intéz-

kedések” kifejezéssel az EUM-Szerződés alkotói – a harmonizálandó terület álta-

lános összefüggései és sajátos körülményei függvényében – mérlegelési mozgáste-

ret kívántak biztosítani az uniós jogalkotó számára a közelítésnek a kívánt eredmény 

elérése céljából legmegfelelőbb módját illetően, különösen azokban a tárgykörök-

ben, amelyeket összetett technikai sajátosságok jellemeznek.19 Az ítélkezési gya-

korlat értelmében a mérlegelési mozgástér különösen abból a célból alkalmazható, 

hogy az uniós jogalkotó megválaszthassa a harmonizáció legmegfelelőbb módját, 

amennyiben a szándékolt közelítés magas szintű és specializált technikai vizsgála-

tokat kíván meg, valamint egy különös területre vonatkozó tudományos fejlődés 

figyelembevételét igényli. Egy másik ügyben a Bíróság már kimondta, hogy az 

uniós jogalkotó mérlegelése alapján szükségesnek mutatkozhat a harmonizációs 

folyamat megvalósításához való hozzájárulás feladatával megbízott uniós szervezet 

létesítése.20  

Mivel a Bíróság joggyakorlata21 szerint lehetséges, hogy bizonyos területeken 

csupán az általános szabályok közelítése nem elegendő a piac egységességének 

biztosításához, a Bíróság a „közelítésére vonatkozó intézkedések” fogalmát úgy kell 

                                                      
19 Lásd a C-66/04. sz., Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ügyben 2005. dec-

ember 6-án hozott ítélet (EBHT 2005., I-10553.) 45. pontját 
20 Lásd a C-217/04. sz., Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ügyben 2006. május 

2-án hozott ítélet (EBHT 2006., I-3771.) 44. pontját 
21 Lásd a C-359/92. sz., Németország kontra Tanács ügyben 1994. augusztus 9-én hozott 

ítélet (EBHT 1994., I-3681.) 37. pontját. 
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határozta meg, hogy az magában foglalja az uniós jogalkotó arra vonatkozó hatás-

körét, hogy egy meghatározott termékkel vagy termékcsoporttal kapcsolatos intéz-

kedéseket, és adott esetben az említett termékekre vonatkozó egyedi intézkedéseket 

írjon elő. A Bíróság ezért úgy vélte, hogy a vitatott rendelet 28. cikke ténylegesen 

azon tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítésére irá-

nyul, amelyek bizonyos értékpapírok felügyeletével és meghatározott helyzetekben 

a fent említett értékpapírokra vonatkozó bizonyos kereskedelmi ügyletek – azaz 

valamely pénzügyi eszközzel vagy valamely különös pénzügyieszköz-kategóriával 

kapcsolatban lévő nettó rövid pozíciók – ellenőrzésével kapcsolatosak. 

Az EUMSZ 114. cikkben szereplő másik feltétel szerint az uniós jogalkotó 

jogközelítési intézkedéseinek a belső piac megteremtésére és működésére kell irá-

nyulnia. Ezzel összefüggésben a Bíróság szintén egy korábbi döntésére hivatkozott, 

amelyben megállapította, hogy e cikk csak akkor alkalmazható jogi alapként, ha a 

jogi aktusból objektíve és ténylegesen kitűnik, hogy annak célja a belső piac meg-

teremtése és működése feltételeinek javítása.  

A főtanácsnok szerint  különösen fontos az EUMSZ 114. cikk igénybevételének 

szigorú bírósági felülvizsgálata, tekintettel az uniós jogalkotó részéről az elmúlt 

nyolc év során mutatkozó azon tendenciára, hogy „speciális ágazati hatáskörök 

alapján” alapítson ügynökségeket. Az indítvány szerint az EUMSZ 114. cikkre mint 

a short-rendelet 28. cikkének egyedüli jogalapjára való egyedüli hivatkozást a Bí-

róság ítélkezési gyakorlata nem támasztja alá, mivel az ESMA felruházása e cikk 

alapján az illetékes nemzeti hatóságok értékelését helyettesítő döntéshozatali ha-

táskörrel nem tekinthető „a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-

kezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedés[nek], amelyek tárgya a belső piac 

megteremtése és működése” az EUMSZ 114. cikk értelmében, hanem túlmutat a 

belső piaci harmonizáción.22 Az indítvány részletesen ismertette és elemezte a Bí-

róságnak az EUMSZ 114. cikkre mint jogalapra vonatkozó ítélkezési gyakorlatát is, 

amelynek alapján a főtanácsnok arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy a 

short-rendeletet 28. cikkét meg kell semmisíteni, mivel az EUMSZ 114. cikke nem 

jelentett megfelelő jogalapot. A főtanácsnok véleménye szerint a rendeletet inkább 

az EUMSZ 352. cikke alapján kellett volna elfogadni. 

A Bíróság azonban – teljesen figyelmen kívül hagyva a főtanácsnoki érveket – a 

tartalmi elemzése során mindössze a short-rendelet két preambulum-bekezdésére 

utalt. Egyrészt a (2) bekezdésre, amely szerint a rendelet célja a belső piac, külö-

nösen a pénzügyi piacok megfelelő működésének biztosítása és működési feltét-

eleinek javítása. Másrészt a (33) bekezdésre, amelynek értelmében noha gyakran az 

illetékes nemzeti hatóságok a legalkalmasabbak a kedvezőtlen események vagy 

fejlemények nyomon követésére és arra, hogy azokra gyorsan reagáljanak, az 

ESMA-nak is jogosultnak kell lennie arra, hogy saját hatáskörben intézkedjen olyan 

esetekben, amikor valamely short ügylet vagy egyéb kapcsolódó tevékenység a 

pénzügyi piacok megfelelő működését és integritását vagy az Unió pénzügyi rend-

szere egészének vagy valamely részének stabilitását fenyegeti, amennyiben hatá-

                                                      
22 Lásd a főtanácsnoki indítvány 37. pontját. 
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rokon átnyúló következmények merülnek fel, és az illetékes nemzeti hatóságok nem 

hoztak kielégítő intézkedéseket a fenyegetés kezelésére. E két bekezdésből a Bíró-

ság arra a következtetésre jutott, hogy a rendelet 28. cikkében szereplő hatáskörök 

tényleges célja a belső piac pénzügyi területen való megteremtése és működése 

feltételeinek javítása. Összességében tehát a rendelet 28. cikke a Bíróság szerint 

teljesíti az EUMSZ 114. cikkben kimondott két feltételt, ezért a Bíróság a felperes 

negyedik jogalapját is elutasította. 

 

6. Következtetések 
 

A Bíróságnak a short-rendelet részleges megsemmisítését kérő ügyében hozott 

ítéletét minősíthetjük egy alapvetően „Európa-barát” döntésként is. Ennek oka, hogy 

az ítélet indokolása több jogalap esetén sem tűnik kellően meggyőzőnek és részle-

tesnek. A legfeltűnőbb példa erre a negyedik felperesi jogalap során az EUMSZ 114. 

cikkének bírósági értelmezése, illetve alkalmazása a vitatott uniós jogi aktusra. A 

Bíróság utóbbi esetben mindössze két preambulum-bekezdésre hivatkozik, majd 

azok minden további elemzése, értékelése és tartalmi vizsgálata nélkül megállapí-

totta, hogy azok alapján teljesültnek látja azt a feltételt, amely szerint a jogszabály 

céljának a belső piac működésére kell irányulnia. 

Adós maradt azonban a Bíróság a főtanácsnoki indítvány ezzel ellentétes tar-

talmú következtetéseinek részletes cáfolatával, amely bár nem volt kötelezettsége, 

azonban mégis elvárható lett volna akkor, amikor egy uniós jogi aktus jogalapjának 

megítélésében ilyen jelentős különbség mutatkozott meg a főtanácsnok és a Bíróság 

között. 

A Bíróság ezzel a döntésével így lényegében megvédte az ESMA rendkívüli 

körülményekkel kapcsolatos beavatkozási hatáskörét, amely gyakorlati oldalról 

megközelítve mindenképpen pozitívan értékelhető az egyre szorosabbá váló gaz-

dasági és monetáris unió, valamint az annak keretében kibontakozó európai bank-

unió eredményes működése szempontjából. 

 


