
Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSz) 14. cikke 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének, valamint e szerződés 93., 106. és 107. 
cikkének sérelme nélkül és figyelemmel az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak az 
Unió közös értékrendjében elfoglalt helyére, valamint a társadalmi és területi kohézióban 
játszott szerepére, az Unió és a tagállamok saját hatáskörükben és a Szerződések 
alkalmazási körén belül gondoskodnak arról, hogy ezek a szolgáltatások olyan – így 
különösen gazdasági és pénzügyi – elvek alapján és feltételek mellett működjenek, amelyek 
lehetővé teszik rendeltetésük teljesítését. 

Ezeket az elveket és feltételeket rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott 
rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács állapítja meg, a tagállamok arra vonatkozó 
hatáskörének sérelme nélkül, hogy a Szerződésekkel összhangban gondoskodjanak e 
szolgáltatások nyújtásáról, más által való ellátásáról, illetve finanszírozásáról. 

 

 

A Lisszaboni Szerződés 26. Jegyzőkönyve az általános érdekű 
szolgáltatásokról 

 
A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, 

HANGSÚLYOZNI KÍVÁNVA az általános érdekű szolgáltatások jelentőségét, 

MEGÁLLAPODTAK a következő értelmező rendelkezésekben, amelyeket az Európai Unióról 
szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolnak: 

1. cikk 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 14. cikke szerinti általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra vonatkozó közös uniós értékek magukban foglalják különösen: 

- a nemzeti, regionális és helyi hatóságok alapvető szerepét és széles mérlegelési jogkörét a 
tekintetben, hogy a felhasználók igényeihez a lehető legközelebb álló módon hogyan 
gondoskodjanak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásáról, más által való 
ellátásáról, illetve megszervezéséről; 

- a különböző, általános gazdasági érdekű szolgáltatások sokféleségét, valamint a 
felhasználók igényei és preferenciái közötti különbségeket, amelyek földrajzi, társadalmi és 
kulturális különbségekből eredhetnek; 

- a magas minőségi szintet, magas fokú biztonságot és megfizethetőséget, az egyenlő 
bánásmódot, valamint az egyetemes hozzáférés és a felhasználói jogok előmozdítását. 

2. cikk 

A Szerződésekben foglalt rendelkezések nem érintik a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, 
hogy általános érdekű, nem gazdasági jellegű szolgáltatások nyújtásáról, más által való 
ellátásáról, illetve megszervezéséről gondoskodjanak. 
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