
PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ

1

Podstawa prawna Przedmiot Elementy 

procedury1

Artykuł 14 Usługi świadczone 

w ogólnym interesie 

gospodarczym

Artykuł 15 ust. 3 Dostęp do dokumentów 

instytucji

Artykuł 16 ust. 2 Niezależne organy do spraw 

kontroli ochrony danych 

osobowych

Artykuł 18 Zakaz dyskryminacji ze 

względu na przynależność 

państwową

Artykuł 19 ust. 2 Podstawowe zasady 

zwalczania dyskryminacji

Artykuł 21 ust. 2 Ułatwianie obywatelom 

Unii swobodnego 

przemieszczania się 

i przebywania na jej 

terytorium 

Artykuł 24 Inicjatywa obywatelska

Artykuł 33 Współpraca celna

1  Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w przypadku przyjmowania 
aktów zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Rada stosuje 
głosowanie większością kwalifikowaną (art. 16 ust. 3 TUE). Jeżeli jednak 
oprócz podstawy prawnej zezwalającej na przyjęcie aktu w zwykłej 
procedurze ustawodawczej projekt aktu zawiera podstawę prawną 
wymagającą jednomyślności, wtedy do przyjęcia aktu wymagana jest 
jednomyślność (zob. np. art. 352 ust. 1 TFUE). 

ZAŁĄCZNIK III
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Artykuł 42 akapit 

pierwszy

Stosowanie reguł konkurencji 

do produkcji rolnej i handlu 

produktami rolnymi

Konsultacje 

z Europejskim 

Komitetem 

Ekonomiczno-

-Społecznym (EKES)

Artykuł 43 ust. 2 Wspólna organizacja rynków 

rolnych

Konsultacje z EKES

Artykuł 46 Swobodny przepływ 

pracowników

Konsultacje z EKES

Artykuł 48 Zasady zabezpieczenia 

społecznego pracowników 

migrujących

Artykuł 294 

z zastrzeżeniem 

postanowień art. 48 

akapit drugi

Artykuł 50 ust. 1 Swoboda przedsiębiorczości Konsultacje z EKES

Artykuł 51 akapit drugi Wyłączenie niektórych 

rodzajów działalności ze 

stosowania postanowień 

dotyczących swobody 

przedsiębiorczości

Artykuł 52 ust. 2 Koordynacja przepisów 

przewidujących szczególne 

traktowanie cudzoziemców 

pod względem 

przedsiębiorczości 

Artykuł 53 ust. 1 Wzajemne uznawanie 

dyplomów z myślą 

o swobodzie 

przedsiębiorczości

Artykuł 56 akapit drugi Rozszerzenie swobody 

świadczenia usług na 

obywateli państwa trzeciego

Artykuł 59 ust. 1 Liberalizacja usług Konsultacje z EKES

Artykuł 62 Wyłączenie niektórych 

rodzajów działalności ze 

stosowania postanowień 

dotyczących swobody 

świadczenia usług
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Koordynacja przepisów 

przewidujących szczególne 

traktowanie cudzoziemców 

pod względem swobody 

świadczenia usług

Wzajemne uznawanie 

dyplomów z myślą 

o swobodzie świadczenia 

usług

Artykuł 64 ust. 2 Przepływ kapitału do 

lub z państw trzecich 

w związku z inwestycjami 

bezpośrednimi

Artykuł 75 akapit 

pierwszy

Środki administracyjne 

w dziedzinie zapobiegania 

terroryzmowi mające za-

stosowanie do przepływu 

kapitału i płatności

Artykuł 77 ust. 2 Środki dotyczące kontroli 

granicznej, azylu i imigracji

Artykuł 78 ust. 2 Środki dotyczące wspólnego 

europejskiego systemu 

azylowego

Artykuł 79 ust. 2 Wspólna polityka 

imigracyjna

Artykuł 79 ust. 4 Środki zachęcające 

i wspierające na rzecz 

integracji obywateli państw 

trzecich

Artykuł 81 ust. 2 Współpraca sądowa 

w sprawach cywilnych

Artykuł 82 ust. 1 Współpraca wymiarów 

sprawiedliwości w sprawach 

karnych

Artykuł 294 

z zastrzeżeniem 

postanowień art. 76 

lit. b)
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Artykuł 82 ust. 2 Normy minimalne dotyczące 

wzajemnego uznawania 

wyroków i orzeczeń 

sądowych oraz współpracy 

policyjnej i wymiarów 

sprawiedliwości w sprawach 

karnych

Artykuł 294 

z zastrzeżeniem 

postanowień art. 76 

lit. b) i art. 82 ust. 3

Artykuł 83 ust. 1 Normy minimalne odnoszące 

się do określania przestępstw 

oraz kar w dziedzinach 

szczególnie poważnej 

przestępczości o wymiarze 

transgranicznym

Artykuł 294 

z zastrzeżeniem 

postanowień art. 76 

lit. b) i art. 83 ust. 3

Artykuł 83 ust. 2 Zbliżanie przepisów 

ustawowych (normy 

minimalne odnoszące się do 

określania przestępstw oraz 

kar)

Artykuł 294 

z zastrzeżeniem 

postanowień art. 76 

lit. b) i art. 83 ust. 3

Artykuł 84 Środki w celu promowania 

i wspierania działania państw 

członkowskich w dziedzinie 

zapobiegania przestępczości

Artykuł 294 

z zastrzeżeniem 

postanowień art. 76 

lit. b)

Artykuł 85 ust. 1 Struktura, funkcjonowanie 

oraz zakres działań i zadań 

Eurojustu

Artykuł 294 

z zastrzeżeniem 

postanowień art. 76 

lit. b)

Artykuł 87 ust. 2 Środki dotyczące współpracy 

policyjnej

Artykuł 294 

z zastrzeżeniem 

postanowień art. 76 

lit. b)

Artykuł 88 ust. 2 Struktura, funkcjonowanie 

oraz zakres działań i zadań 

Europolu

Artykuł 294 

z zastrzeżeniem 

postanowień art. 76 

lit. b)
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Artykuł 91 ust. 1 Wspólna polityka 

transportowa (transport 

kolejowy, drogowy i żegluga 

śródlądowa)

Konsultacje 

z Europejskim 

Komitetem 

Ekonomiczno-

-Społecznym 

i Komitetem 

Regionów (KR)

Artykuł 100 ust. 2 Wspólna polityka 

transportowa (transport 

morski i lotniczy)

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 114 ust. 1 Środki dotyczące zbliżenia 

przepisów ustawowych 

w dziedzinie rynku 

wewnętrznego

Konsultacje z EKES

Artykuł 116 akapit drugi Eliminowanie zakłóceń 

konkurencji

Artykuł 118 akapit 

pierwszy

Środki dotyczące jednolitej 

ochrony praw własności 

intelektualnej w Unii

Artykuł 121 ust. 6 Zasady procedury 

wielostronnego nadzoru 

polityk gospodarczych

Artykuł 129 ust. 3 Zmiana niektórych artykułów 

Statutu ESBC

Inicjatywa 

ustawodawcza 

może zostać podjęta 

na zalecenie EBC 

(i po konsultacji 

z Komisją) albo na 

wniosek Komisji (i po 

konsultacji z EBC)

Artykuł 133 Środki niezbędne do 

używania euro 

Konsultacje z EBC
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Artykuł 136 ust. 1 Niektóre środki dotyczące 

euro

Artykuł 294 

z zastrzeżeniem 

postanowień art. 136 

ust. 2 i art. 238 ust. 3

Artykuł 149 akapit 

pierwszy

Środki zachęcające 

w dziedzinie zatrudnienia

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 153 ust. 2 akapit 

pierwszy i drugi

Niektóre środki dotyczące 

polityki społecznej

Artykuł 294 

z zastrzeżeniem 

postanowień art. 153 

ust. 2 akapit trzeci.

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 157 ust. 3 Stosowanie zasady równości 

szans i równości traktowania 

mężczyzn i kobiet 

w dziedzinie zatrudnienia 

i pracy

Konsultacje z EKES

Artykuł 164 Rozporządzenia wykonawcze 

dotyczące Europejskiego 

Funduszu Społecznego

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 165 ust. 4 tiret 

pierwsze

Środki zachęcające 

w dziedzinie edukacji

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 166 ust. 4 Środki dotyczące polityki 

kształcenia zawodowego

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 167 ust. 5 tiret 

pierwsze

Środki zachęcające 

w dziedzinie kultury

Konsultacje z KR

Artykuł 168 ust. 4 Niektóre środki dotyczące 

zdrowia publicznego

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 168 ust. 5 Niektóre środki dotyczące 

zdrowia ludzkiego

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 169 ust. 3 Środki wspierające 

i uzupełniające w dziedzinie 

ochrony konsumentów

Konsultacje z EKES
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Artykuł 172 akapit 

pierwszy

Wytyczne, działania 

i wspieranie projektów 

będących przedmiotem 

wspólnego zainteresowania 

w dziedzinie sieci 

transeuropejskich

Artykuł 294 

z zastrzeżeniem 

postanowień art. 

172 akapit drugi. 

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 173 ust. 3 Szczególne środki 

wspierające w dziedzinie 

przemysłu

Konsultacje z EKES

Artykuł 175 akapit trzeci Działania szczególne (poza 

funduszami strukturalnymi) 

w dziedzinie spójności 

gospodarczej, społecznej 

i terytorialnej

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 177 akapit 

pierwszy

Zadania, cele priorytetowe 

i organizacja funduszy 

strukturalnych

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 177 akapit 

pierwszy

Ogólne zasady i inne 

przepisy mające 

zastosowanie do funduszy 

strukturalnych

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 177 akapit drugi Utworzenie funduszu 

spójności w dziedzinie 

środowiska i sieci 

transeuropejskich w zakresie 

infrastruktury transportowej

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 178 Rozporządzenia wykonawcze 

dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regional-

nego

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 182 ust. 1 Wieloletni program 

ramowy w dziedzinie badań 

naukowych i rozwoju 

technologicznego

Konsultacje z EKES
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Artykuł 182 ust. 5 Środki niezbędne do 

realizacji europejskiej 

przestrzeni badawczej

Konsultacje z EKES

Artykuł 188 akapit drugi Niektóre środki dotyczące 

realizacji wieloletniego 

programu ramowego 

w dziedzinie badań 

naukowych i rozwoju 

technologicznego

Konsultacje z EKES

Artykuł 189 ust. 2 Środki w dziedzinie 

europejskiej polityki 

przestrzeni kosmicznej

Artykuł 192 ust. 1 Niektóre aspekty polityki 

w dziedzinie środowiska

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 192 ust. 3 Przyjmowanie ogólnych 

programów działania 

określających cele 

priorytetowe polityki 

w dziedzinie środowiska

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 194 ust. 2 Polityka w dziedzinie 

energetyki z wyjątkiem 

środków o charakterze 

fiskalnym

Konsultacje z EKES 

i KR

Artykuł 195 ust. 2 Działania w sektorze 

turystyki

Artykuł 196 ust. 2 Działania w dziedzinie 

ochrony ludności

Artykuł 197 ust. 2 Środki niezbędne 

w dziedzinie współpracy 

administracyjnej w zakresie 

wdrażania prawa Unii

Artykuł 207 ust. 2 Ramy realizacji wspólnej 

polityki handlowej
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Artykuł 209 ust. 1 Środki niezbędne 

w celu realizacji polityki 

w dziedzinie współpracy na 

rzecz rozwoju

Artykuł 212 ust. 2 Środki niezbędne w zakresie 

współpracy gospodarczej, 

finansowej i technicznej

Artykuł 214 ust. 3 Określanie ram prowadzenia 

akcji pomocy humanitarnej

Artykuł 214 ust. 5 Status i warunki działania 

Europejskiego Ochotniczego 

Korpusu Pomocy 

Humanitarnej

Artykuł 224 Status partii politycznych na 

poziomie europejskim

Artykuł 257 akapit 

pierwszy

Utworzenie sądów 

wyspecjalizowanych przy 

Sądzie 

Inicjatywa 

ustawodawcza może 

zostać podjęta na 

wniosek Trybunału 

Sprawiedliwości 

(i po konsultacji 

z Komisją) albo na 

wniosek Komisji 

(i po konsultacji 

z Trybunałem 

Sprawiedliwości)
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Artykuł 281 akapit drugi Zmiana niektórych 

postanowień Statutu 

Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej

Inicjatywa 

ustawodawcza może 

zostać podjęta na 

wniosek Trybunału 

Sprawiedliwości 

(i po konsultacji 

z Komisją) albo na 

wniosek Komisji 

(i po konsultacji 

z Trybunałem 

Sprawiedliwości)

Artykuł 291 ust. 3 Przepisy i zasady ogólne 

dotyczące trybu kontroli 

przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień 

wykonawczych przez 

Komisję

Artykuł 298 ust. 2 Przepisy dotyczące 

administracji europejskiej

Art. 322 ust. 1 lit. a) Niektóre zasady finansowe 

(w tym warunki uchwalania 

i wykonywania budżetu 

oraz przedstawiania 

i kontrolowania rachunków)

Konsultacje 

z Trybunałem 

Obrachunkowym

Art. 322 ust. 1 lit. b) Zasady organizujące 

kontrolę odpowiedzialności 

podmiotów finansowych

Konsultacje 

z Trybunałem 

Obrachunkowym

Artykuł 325 ust. 4 Środki w dziedzinach 

zapobiegania nadużyciom 

finansowym naruszającym 

interesy finansowe Unii 

i zwalczania tych nadużyć

Konsultacje 

z Trybunałem 

Obrachunkowym
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Artykuł 336 Regulamin pracowniczy 

urzędników i warunki 

zatrudnienia innych 

pracowników Unii

Konsultacje z innymi 

zainteresowanymi 

instytucjami

Artykuł 338 ust. 1 Środki w celu tworzenia 

statystyk




