
RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR ORDINARIE 

LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET

1

Rättslig grund Beskrivning Delar i förfarandet1

Artikel 14 Tjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse

Artikel 15.3 Tillgång till institutionernas 

handlingar

Artikel 16.2 Oberoende tillsyns-

myndigheter för skydd 

av personuppgifter

Artikel 18 Förbud mot diskriminering 

på grund av nationalitet

Artikel 19.2 Grundläggande principer 

för bekämpning av 

diskriminering

Artikel 21.2 Underlättande av fri 

rörlighet och vistelse för 

unionsmedborgarna

Artikel 24 Medborgarinitiativ

Artikel 33 Tullsamarbete

1  I och med Lissabonfördragets ikraftträdande gäller i rådet röstningsregeln 
om kvalificerad majoritet vid antagande av akter i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 16.3 i EU-fördraget). När 
emellertid förslaget till akt innehåller en rättslig grund som förutsätter 
enhällighet, utöver den rättsliga grunden om antagande genom ett 
ordinarie lagstiftningsförfarande, så krävs enhällighet för aktens antagande 
(t.ex. artikel 352.1 i EUF-fördraget).

BILAGA III



36

Artikel 42 första stycket Tillämpning av vissa 

konkurrensregler på 

produktion av och handel 

med jordbruksvaror

Hörande av EESK

Artikel 43.2 Den gemensamma 

organisationen av 

jordbruksmarknaderna

Hörande av EESK

Artikel 46 Fri rörlighet för arbetstagare Hörande av EESK

Artikel 48 Regler om migrerande 

arbetstagares sociala 

trygghet

Artikel 294, med 

förbehåll för 

bestämmelserna 

i artikel 48 andra 

stycket

Artikel 50.1 Etableringsfrihet Hörande av EESK

Artikel 51 andra stycket Uteslutande av viss 

verksamhet från 

tillämpningen av 

bestämmelserna om 

etableringsfrihet

Artikel 52.2 Samordning av 

bestämmelser som 

föreskriver särskild 

behandling av utländska 

medborgare när det gäller 

etablering

Artikel 53.1 Ömsesidigt erkännande 

av examensbevis med 

tanke på att underlätta 

etableringsfrihet

Artikel 56 andra stycket Utvidgning av friheten 

att tillhandahålla 

tjänster till att omfatta 

tredjelandsmedborgare

Artikel 59.1 Liberalisering av tjänster Hörande av EESK
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Artikel 62 Uteslutande av viss ver k-

samhet från tillämpningen 

av bestämmelserna 

om friheten att tillhandahålla 

tjänster

Samordning av 

bestämmelser som 

föreskriver särskild 

behandling av utländska 

medborgare när det gäller 

friheten att tillhandahålla 

tjänster

Ömsesidigt erkännande av 

examensbevis med tanke på 

att underlätta friheten att 

tillhandahålla tjänster

Artikel 64.2 Kapitalrörelser till eller 

från tredjeland som gäller 

direktinvesteringar

Artikel 75 första stycket Administrativa åtgärder 

avseende kapitalrörelser och 

betalningar när det gäller att 

bekämpa terrorism

Artikel 77.2 Åtgärder avseende kontroll 

vid gränser, asyl och 

invandring

Artikel 78.2 Åtgärder om ett gemensamt 

europeiskt asylsystem

Artikel 79.2 Gemensam invandrings-

politik

Artikel 79.4 Stimulans- och stödåtgärder 

för att främja integrationen 

av tredjelandsmedborgare

Artikel 81.2 Civilrättsligt samarbete
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Artikel 82.1 Straffrättsligt samarbete Artikel 294, med 

förbehåll för 

bestämmelserna i 

artikel 76 b

Artikel 82.2 Minimiregler om ömsesidigt 

erkännande av domar och 

rättsliga avgöranden samt 

polissamarbete och rättsligt 

samarbete i straffrättsliga 

frågor

Artikel 294, med 

förbehåll för 

bestämmelserna 

i artikel 76 b och 

artikel 82.3

Artikel 83.1 Minimiregler om fast -

ställande av brottsrekvisit 

och påföljder inom områden 

med särskilt allvarlig 

brottslighet och med ett 

gränsöverskridande inslag

Artikel 294, med 

förbehåll för 

bestämmelserna 

i artikel 76 b och 

artikel 83.3

Artikel 83.2 Tillnärmning av lagstiftning 

(minimiregler om 

fastställande av brottsrekvisit 

och påföljder)

Artikel 294, med 

förbehåll för 

bestämmelserna 

i artikel 76 b och 

artikel 83.3

Artikel 84 Stimulans- och stödåtgärder 

för medlemsstaternas 

åtgärder när det gäller att 

förebygga brottslighet

Artikel 294, med 

förbehåll för 

bestämmelserna i 

artikel 76 b

Artikel 85.1 Eurojusts struktur, arbetssätt, 

verksamhetsområde och 

uppgifter

Artikel 294, med 

förbehåll för 

bestämmelserna i 

artikel 76 b

Artikel 87.2 Åtgärder för polissamarbete Artikel 294, med 

förbehåll för 

bestämmelserna i 

artikel 76 b
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Artikel 88.2 Europols struktur, arbetssätt, 

verksamhetsområde och 

uppgifter

Artikel 294, med 

förbehåll för 

bestämmelserna i 

artikel 76 b

Artikel 91.1 Gemensam transportpolitik 

(på järnväg, landsväg och 

inre vattenvägar)

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 100.2 Gemensam transportpolitik 

(sjöfart och luftfart)

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 114.1 Åtgärder för tillnärmning av 

lagstiftningen för den inre 

marknaden

Hörande av EESK

Artikel 116 andra stycket Eliminering av snedvridning 

av konkurrens

Artikel 118 första stycket Åtgärder som avser enhetligt 

skydd för immateriella 

rättigheter i unionen

Artikel 121.6 Närmare bestämmelser 

om det multilaterala 

övervakningsförfarandet för 

den ekonomiska politiken

Artikel 129.3 Ändring av vissa artiklar i 

ECBS-stadgan

Lagstiftningsinitiativ 

kan tas på 

rekommendation av 

ECB (och efter att ha 

hört kommissionen) 

eller på förslag av 

kommissionen (och 

efter att ha hört ECB)

Artikel 133 Nödvändiga åtgärder när 

det gäller användningen av 

euron

Hörande av ECB
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Artikel 136.1 Vissa åtgärder som avser 

euron

Artikel 294, med 

förbehåll för 

bestämmelserna 

i artikel 136.2 och 

artikel 238.3

Artikel 149 första stycket Stimulansåtgärder på 

sysselsättningsområdet

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 153.2 första och 

andra styckena

Vissa socialpolitiska åtgärder Artikel 294, med 

förbehåll för 

bestämmelserna i 

artikel 153.2 tredje 

stycket; hörande av 

EESK och ReK

Artikel 157.3 Tillämpning av principen 

om lika möjligheter och 

likabehandling av kvinnor 

och män i arbetslivet

Hörande av EESK

Artikel 164 Tillämpningsförordningar för 

Europeiska socialfonden

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 165.4 första 

strecksatsen

Stimulansåtgärder på 

utbildningsområdet

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 166.4 Yrkesutbildningspolitiska 

åtgärder

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 167.5 första 

strecksatsen

Stimulansåtgärder på 

kulturområdet

Hörande av ReK

Artikel 168.4 Vissa åtgärder för folkhälsan Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 168.5 Vissa hälsoskyddsåtgärder Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 169.3 Stöd- och kompletterings-

åtgärder på området för 

konsumentskydd

Hörande av EESK
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Artikel 172 första stycket Riktlinjer, åtgärder och stöd 

till projekt av gemensamt 

intresse som avser 

transeuropeiska nät

Artikel 294, med 

förbehåll för 

bestämmelserna 

i artikel 172 andra 

stycket; Hörande av 

EESK och ReK

Artikel 173.3 Särskilda stödåtgärder för 

industrin

Hörande av EESK

Artikel 175 tredje stycket Särskilda åtgärder (utom 

strukturfonder) avseende 

ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 177 första stycket Strukturfondernas uppgifter, 

huvudmål och organisation

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 177 första stycket Allmänna regler och 

andra bestämmelser 

som ska tillämpas på 

strukturfonderna

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 177 andra stycket Inrättande av en 

sammanhållningsfond 

på miljöområdet och 

området för transeuropeiska 

transportinfrastrukturnät 

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 178 Tillämpningsförordningar för 

Europeiska regionala utveck-

lingsfonden

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 182.1 Flerårigt ramprogram 

för forskning och teknisk 

utveckling

Hörande av EESK

Artikel 182.5 Nödvändiga åtgärder för att 

genomföra det

europeiska forsknings-

området

Hörande av EESK
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Artikel 188 andra stycket Vissa åtgärder för 

genomförande av det 

fleråriga ramprogrammet 

för forskning och teknisk 

utveckling

Hörande av EESK

Artikel 189.2 Åtgärder som avser den 

europeiska rymdpolitiken

Artikel 192.1 Vissa aspekter på 

miljöpolitiken

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 192.3 Antagande av allmänna 

handlingsprogram 

som anger de mål som 

ska prioriteras inom 

miljöpolitiken

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 194.2 Politik på energiområdet, 

med undantag för åtgärder 

av fiskal karaktär

Hörande av EESK och 

ReK

Artikel 195.2 Åtgärder inom turistsektorn

Artikel 196.2 Åtgärder på civilskydds-

området

Artikel 197.2 Nödvändiga åtgärder 

som avser administrativt 

samarbete för genomförande 

av unionsrätten

Artikel 207.2 Ram för genomförande 

av den gemensamma 

handelspolitiken

Artikel 209.1 Nödvändiga åtgärder för 

att genomföra politiken för 

utvecklingssamarbete

Artikel 212.2 Nödvändiga åtgärder för 

att genomföra politiken för 

ekonomiskt, finansiellt och 

tekniskt samarbete
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Artikel 214.3 Fastställande av ramen 

för genomförande av 

humanitärt bistånd

Artikel 214.5 Stadga och arbetsformer för 

den europeiska frivilligkåren 

för humanitärt bistånd

Artikel 224 Regler för politiska partier på 

europeisk nivå

Artikel 257

första stycket

Inrättande av special-

domstolar knutna till 

tribunalen

Lagstiftningsinitiativ 

kan tas på begäran 

av domstolen (och 

efter att ha hört 

kommissionen) 

eller på förslag av 

kommissionen (och 

efter att ha hört 

domstolen)

Artikel 281 andra stycket Ändring av vissa 

bestämmelser i stadgan 

för Europeiska unionens 

domstol

Lagstiftningsinitiativ 

kan tas på begäran 

av domstolen (och 

efter att ha hört 

kommissionen) 

eller på förslag av 

kommissionen (och 

efter att ha hört 

domstolen)

Artikel 291.3 Allmänna regler och 

principer för medlems-

staternas kontroll av 

kommissionens utövande 

av sina genomförande-

befogenheter

Artikel 298.2 Bestämmelser om den 

europeiska administrationen
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Artikel 322.1 a Vissa finansiella regler (bl.a. 

närmare bestämmelser om 

budgetens uppställning 

och genomförande och om 

redovisning och revision)

Hörande av 

revisionsrätten

Artikel 322.1 b Regler om ordningen för 

kontrollen av finansiella 

aktörers ansvar

Hörande av 

revisionsrätten

Artikel 325.4 Förebyggande åtgärder och 

kamp mot bedrägerier som 

riktar sig mot gemenskapens 

ekonomiska intressen

Hörande av 

revisionsrätten

Artikel 336 Tjänsteföreskrifterna 

för tjänstemän och 

anställningsvillkoren för 

övriga anställda i unionen

Hörande av övriga 

berörda institutioner

Artikel 338.1 Åtgärder för att framställa 

statistik


