
PRÁVNE ZÁKLADY PRE RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP

1

Právny základ Opis Prvky postupu1

Článok 14 Služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu

Článok 15 ods. 3 Prístup k dokumentom 

inštitúcií

Článok 16 ods. 2 Nezávislé orgány dohľadu 

pre ochranu osobných 

údajov

Článok 18 Zákaz diskriminácie na 

základe štátnej príslušnosti

Článok 19 ods. 2 Základné zásady boja proti 

diskriminácii

Článok 21 ods. 2 Podpora slobody pohybu 

a pobytu občanov Únie

Článok 24 Iniciatíva občanov

Článok 33 Colná spolupráca

Článok 42 prvý odsek Uplatňovanie pravidiel 

hospodárskej súťaže 

na výrobu a obchod 

s poľnohospodárskymi 

výrobkami

Konzultácia s HSV 

Článok 43 ods. 2 Spoločná organizácia 

poľnohospodárskych trhov

Konzultácia s HSV 

1  Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa akty v rámci riadneho 
legislatívneho postupu prijímajú kvalifikovanou väčšinou (článok 16 ods. 3 
Zmluvy o EÚ). Ak však návrh aktu obsahuje popri právnom základe, ktorý 
stanovuje prijatie riadnym legislatívnym postupom, aj právny základ, ktorý 
vyžaduje jednomyseľnosť, je na prijatie aktu potrebná jednomyseľnosť 
(napríklad článok 352 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ). 

PRÍLOHA III
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Článok 46 Voľný pohyb pracovníkov Konzultácia s HSV 

Článok 48 Pravidlá sociálneho 

zabezpečenia migrujúcich 

pracovníkov

Článok 294 

s výhradou 

ustanovení článku 48 

druhého odseku 

Článok 50 ods. 1 Sloboda usadiť sa Konzultácia s HSV 

Článok 51 druhý odsek Vyňatie určitých činností 

z uplatňovania ustanovení 

o slobode usadiť sa 

Článok 52 ods. 2 Koordinácia ustanovení 

o osobitnom režime pre 

usadenie sa cudzích štátnych 

príslušníkov

Článok 53 ods. 1 Vzájomné uznávanie 

diplomov v súvislosti so 

slobodou usadiť sa 

Článok 56 druhý odsek Rozšírenie slobody 

poskytovať služby na 

štátnych príslušníkov tretích 

štátov

Článok 59 ods. 1 Liberalizácia služieb Konzultácia s HSV 

Článok 62 Vyňatie určitých činností 

z uplatňovania ustanovení 

o slobode poskytovať služby 

Koordinácia ustanovení 

o osobitnom režime pre 

slobodu poskytovať služby 

vo vzťahu k cudzím štátnym 

príslušníkom

Vzájomné uznávanie 

diplomov v súvislosti so 

slobodou poskytovať služby 
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Článok 64 ods. 2 Pohyb kapitálu do tretích 

krajín a z tretích krajín 

v oblasti priamych investícií

Článok 75 prvý odsek Administratívne opatrenia 

boja proti terorizmu, ktoré sa 

vzťahujú na pohyb kapitálu 

a platby

Článok 77 ods. 2 Opatrenia, ktoré sa týkajú 

hraničných kontrol, azylu 

a prisťahovalectva

Článok 78 ods. 2 Opatrenia, ktoré sa týkajú 

spoločného európskeho 

azylového systému

Článok 79 ods. 2 Spoločná prisťahovalecká 

politika

Článok 79 ods. 4 Opatrenia na 

povzbudzovanie a podporu 

s cieľom presadzovať 

integráciu štátnych 

príslušníkov tretích krajín

Článok 81 ods. 2 Justičná spolupráca 

v občianskych veciach

Článok 82 ods. 1 Justičná spolupráca 

v trestných veciach

Článok 294 

s výhradou 

ustanovení článku 76 

písm. b) 

Článok 82 ods. 2 Minimálne pravidlá pre 

vzájomné uznávanie 

rozsudkov a iných 

justičných rozhodnutí, ako 

aj pre policajnú a justičnú 

spoluprácu v trestných 

veciach

Článok 294 

s výhradou 

ustanovení článku 76 

písm. b) a článku 82 

ods. 3
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Článok 83 ods. 1 Minimálne pravidlá pre 

vymedzenie trestných 

činov a sankcií v oblastiach 

obzvlášť závažnej trestnej 

činnosti s cezhraničným 

rozmerom

Článok 294 

s výhradou 

ustanovení článku 76 

písm. b) a článku 83 

ods. 3

Článok 83 ods. 2 Aproximácia právnych 

predpisov (minimálne 

pravidlá pre vymedzenie 

trestných činov a sankcií)

Článok 294 

s výhradou 

ustanovení článku 76 

písm. b) a článku 83 

ods. 3

Článok 84 Opatrenia na povzbudenie 

a podporu činnosti 

členských štátov v oblasti 

predchádzania trestnej 

činnosti

Článok 294 

s výhradou 

ustanovení článku 76 

písm. b) 

Článok 85 ods. 1 Štruktúra, fungovanie, oblasť 

pôsobenia a úlohy Eurojustu

Článok 294 

s výhradou 

ustanovení článku 76 

písm. b) 

Článok 87 ods. 2 Opatrenia, ktoré sa týkajú 

policajnej spolupráce

Článok 294 

s výhradou 

ustanovení článku 76 

písm. b) 

Článok 88 ods. 2 Štruktúra, fungovanie, oblasť 

pôsobenia a úlohy Europolu

Článok 294 

s výhradou 

ustanovení článku 76 

písm. b) 

Článok 91 ods. 1 Spoločná dopravná 

politika (železničná, cestná 

a vnútrozemská vodná 

doprava)

Konzultácia s HSV 

a VR
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Článok 100 ods. 2 Spoločná dopravná politika 

(námorná a letecká doprava)

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 114 ods. 1 Opatrenia na aproximáciu 

právnych predpisov v oblasti 

vnútorného trhu

Konzultácia s HSV 

Článok 116 druhý odsek Odstránenie narušenia 

hospodárskej súťaže

Článok 118 prvý odsek Opatrenia, ktoré sa vzťahujú 

na jednotnú ochranu práv 

duševného vlastníctva v Únii

Článok 121 ods. 6 Pravidlá mnohostranného 

dohľadu nad hospodárskymi 

politikami

Článok 129 ods. 3 Zmeny a doplnenie určitých 

článkov štatútu ESCB

Legislatívna 

iniciatíva sa 

môže predložiť 

na odporúčanie 

ECB (a po porade 

s Komisiou) alebo na 

návrh Komisie (a po 

porade s ECB) 

Článok 133 Opatrenia potrebné na 

používanie eura

Konzultácia s ECB 

Článok 136 ods. 1 Určité opatrenia, ktoré sa 

týkajú eura

Článok 294 

s výhradou 

ustanovení článku 

136 ods. 2 a článku 

238 ods. 3

Článok 149 prvý odsek Motivačné opatrenia 

v oblasti zamestnanosti

Konzultácia s HSV 

a VR
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Článok 153 ods. 2 

prvý a druhý pododsek

Určité opatrenia sociálnej 

politiky

Článok 294 s výhra-

dou ustanovení 

článku 153 ods. 2 

tretieho pododseku, 

konzultácia s HSV 

a VR

Článok 157 ods. 3 Uplatňovanie zásady 

rovnosti príležitostí 

a rovnakého zaobchádzania 

s mužmi a ženami v otázkach 

zamestnania a povolania

Konzultácia s HSV

Článok 164 Vykonávacie nariadenia 

týkajúce sa Európskeho 

sociálneho fondu

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 165 ods. 4 prvá 

zarážka

Podporné opatrenia v oblasti 

vzdelávania

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 166 ods. 4 Opatrenia politiky v oblasti 

odborného vzdelávania

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 167 ods. 5 prvá 

zarážka

Podporné opatrenia v oblasti 

kultúry

Konzultácia s VR

Článok 168 ods. 4 Určité opatrenia v oblasti 

verejného zdravia

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 168 ods. 5 Určité opatrenia v oblasti 

ľudského zdravia

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 169 ods. 3 Podporné a doplňujúce 

opatrenia v oblasti ochrany 

spotrebiteľa

Konzultácia s HSV 

Článok 172 prvý odsek Usmernenia, opatrenia 

a podpora projektov 

spoločného záujmu v oblasti 

transeurópskych sietí

Článok 294 

s výhradou 

ustanovení článku 

172 druhého odseku, 

konzultácia s HSV 

a VR
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Článok 173 ods. 3 Špecifické podporné 

opatrenia v oblasti priemyslu

Konzultácia s HSV 

Článok 175 tretí odsek Osobitné opatrenia (s 

výnimkou štrukturálnych 

fondov) v oblasti 

hospodárskej, sociálnej 

a územnej súdržnosti

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 177 prvý odsek Úlohy, prioritné ciele 

a organizácia štrukturálnych 

fondov

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 177 prvý odsek Všeobecné pravidlá a iné 

ustanovenia, ktoré sa 

vzťahujú na štrukturálne 

fondy

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 177 druhý odsek Vytvorenie kohézneho 

fondu v oblasti životného 

prostredia a transeurópskych 

sietí týkajúcich sa dopravnej 

infraštruktúry

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 178 Vykonávacie nariadenia týka-

júce sa Európskeho fondu 

pre regionálny rozvoj

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 182 ods. 1 Viacročný rámcový 

program v oblasti výskumu 

a technického rozvoja

Konzultácia s HSV

Článok 182 ods. 5 Opatrenia potrebné na 

uskutočnenie európskeho 

výskumného priestoru

Konzultácia s HSV

Článok 188 druhý odsek Určité opatrenia na 

vykonávanie viacročného 

rámcového programu 

v oblasti výskumu 

a technického rozvoja

Konzultácia s HSV



42

Článok 189 ods. 2 Opatrenia európskej politiky 

v oblasti kozmického 

priestoru

Článok 192 ods. 1 Určité aspekty politiky 

v oblasti životného 

prostredia

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 192 ods. 3 Prijímanie všeobecných 

akčných programov 

stanovujúcich prioritné ciele 

politiky v oblasti životného 

prostredia

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 194 ods. 2 Politika v oblasti energetiky 

s výnimkou opatrení fiškálnej 

povahy 

Konzultácia s HSV 

a VR

Článok 195 ods. 2 Opatrenia v odvetví 

cestového ruchu

Článok 196 ods. 2 Opatrenia v oblasti civilnej 

ochrany

Článok 197 ods. 2 Opatrenia potrebné v oblasti 

administratívnej spolupráce 

pri vykonávaní práva Únie

Článok 207 ods. 2 Rámec pre uskutočňovanie 

spoločnej obchodnej politiky

Článok 209 ods. 1 Opatrenia potrebné na 

uskutočňovanie politiky 

v oblasti rozvojovej 

spolupráce

Článok 212 ods. 2 Opatrenia potrebné na 

vykonávanie hospodárskej, 

finančnej a technickej 

spolupráce

Článok 214 ods. 3 Vymedzenie rámca pre 

vykonávanie humanitárnej 

pomoci
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Článok 214 ods. 5 Štatút a spôsob fungovania 

Európskeho dobrovoľníckeho 

zboru pre humanitárnu 

pomoc

Článok 224 Pravidlá, ktorými sa spravujú 

politické strany na európskej 

úrovni

Článok 257 prvý odsek Zriaďovanie osobitných 

súdov pri Všeobecnom súde

Legislatívna 

iniciatíva sa môže 

predložiť na žiadosť 

Súdneho dvora (a po 

porade s Komisiou) 

alebo na návrh 

Komisie (a po porade 

so Súdnym dvorom) 

Článok 281 druhý odsek Zmena a doplnenie určitých 

ustanovení štatútu Súdneho 

dvora Európskej únie

Legislatívna 

iniciatíva sa môže 

predložiť na žiadosť 

Súdneho dvora (a po 

porade s Komisiou) 

alebo na návrh 

Komisie (a po porade 

so Súdnym dvorom) 

Článok 291 ods. 3 Pravidlá a všeobecné zásady 

kontrolného mechanizmu, 

ktorým členské štáty 

uskutočňujú kontrolu nad 

vykonávaním vykonávacích 

právomocí Komisie

Článok 298 ods. 2 Ustanovenia o európskej 

administratíve

Článok 322 ods. 1 

písm. a)

Určité rozpočtové 

pravidlá (vrátane postupu 

zostavovania a plnenia 

rozpočtu a predkladania 

a auditu účtov)

Konzultácia 

s Dvorom audítorov
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Článok 322 ods. 1 

písm. b)

Pravidlá týkajúce sa 

zodpovednosti účastníkov 

finančných operácií

Konzultácia 

s Dvorom audítorov

Článok 325 ods. 4 Opatrenia v oblastiach 

prevencie a boja proti 

podvodom poškodzujúcim 

finančné záujmy Únie

Konzultácia 

s Dvorom audítorov

Článok 336 Služobný poriadok 

úradníkov Únie a podmienky 

zamestnávania ostatných 

zamestnancov Únie

Konzultácia s ďalšími 

dotknutými 

inštitúciami

Článok 338 ods. 1 Opatrenia na vypracovanie 

štatistík


