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Tarkistus 1

Esitys asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Unionin tuomioistuimen esitys Tarkistus

(4) Unionin tuomioistuimen ja unionin 
yleisen tuomioistuimen tekemistä 
tarkasteluista ilmenee myös, että valituksia 
tehdään suuri määrä sellaisissa asioissa, 
jotka on jo tutkittu kahteen kertaan ensiksi 
riippumattomassa hallintoviranomaisessa 
ja sen jälkeen unionin yleisessä 
tuomioistuimessa, ja että unionin 
tuomioistuin hylkää monia tällaisia 
valituksia selvästi perusteettomina tai jopa 
jättää ne tutkimatta niiden tutkittavaksi 
ottamisen edellytysten selvän puuttumisen 
vuoksi. Jotta unionin tuomioistuimelle 
annettaisiin mahdollisuus keskittyä 
asioihin, jotka edellyttävät sen 
täysimääräistä huomiota, hyvän 
oikeudenkäytön vuoksi on syytä ottaa 
käyttöön valituslupajärjestelmä tällaisissa 
asioissa. Asianosaisen, joka riitauttaa 
unionin yleisen tuomioistuimen tällaisessa 
asiassa antaman ratkaisun, olisi näin ollen 

(4) Unionin tuomioistuimen ja unionin 
yleisen tuomioistuimen tekemistä 
tarkasteluista ilmenee myös, että valituksia 
tehdään suuri määrä sellaisissa asioissa, 
jotka on jo tutkittu kahteen kertaan ensiksi 
riippumattomassa hallintoviranomaisessa, 
kuten Euroopan unionin teollisoikeuksien 
virastossa, yhteisön kasvilajikevirastossa, 
Euroopan kemikaalivirastossa ja 
Euroopan lentoturvallisuusvirastossa, ja 
sen jälkeen unionin yleisessä 
tuomioistuimessa. Unionin tuomioistuin 
hylkää monia tällaisia valituksia, jotka 
liittyvät asioihin, jotka on jo viety 
riippumattoman hallintoviranomaisen 
käsiteltäväksi ennen kanteen nostamista 
unionin yleisessä tuomioistuimessa, 
selvästi perusteettomina tai jopa jättää ne 
tutkimatta niiden tutkittavaksi ottamisen 
edellytysten selvän puuttumisen vuoksi. 
Jotta unionin tuomioistuimelle annettaisiin 
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ensiksi saatava unionin tuomioistuin 
vakuuttuneeksi sen tekemässä valituksessa 
esitettyjen kysymysten tärkeydestä unionin 
oikeuden yhtenäisyyden, 
johdonmukaisuuden tai kehityksen 
kannalta.

mahdollisuus keskittyä asioihin, jotka 
edellyttävät sen täysimääräistä huomiota, 
hyvän oikeudenkäytön vuoksi on syytä 
ottaa käyttöön valituslupajärjestelmä 
tällaisissa asioissa. Asianosaisen, joka 
riitauttaa unionin yleisen tuomioistuimen 
tällaisessa asiassa antaman ratkaisun, olisi 
näin ollen ensiksi saatava unionin 
tuomioistuin vakuuttuneeksi sen tekemässä 
valituksessa esitettyjen kysymysten 
tärkeydestä unionin oikeuden 
yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai 
kehityksen kannalta.

Tarkistus 2

Esitys asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Unionin tuomioistuimen esitys Tarkistus

(5) Kun otetaan huomioon unionin 
tuomioistuimen käsiteltäviksi saatettujen 
asioiden lukumäärän jatkuva kasvu, on 
unionin tuomioistuimen presidentin 
13 päivänä heinäkuuta 2018 lähettämässä 
kirjeessä todetuin tavoin tässä vaiheessa 
aiheellista ensisijaisesti toteuttaa edellä 
mainittu muutoksenhakuasioita koskeva 
valituslupajärjestelmä. Unionin 
tuomioistuimen 26 päivänä maaliskuuta 
2018 esittämän pyynnön osa, joka koskee 
jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta 
jättämistä koskevien kanteiden siirtämistä 
osittain unionin yleiselle tuomioistuimelle, 
olisi tutkittava myöhemmässä vaiheessa 
sen jälkeen, kun 16 päivänä joulukuuta 
2015 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen 2015/2422 3 artiklan 
1 kohdassa säädetty kertomus unionin 
yleisen tuomioistuimen toiminnasta on 
annettu joulukuussa 2020.

(5) Kun otetaan huomioon unionin 
tuomioistuimen käsiteltäviksi saatettujen 
asioiden lukumäärän jatkuva kasvu, on 
unionin tuomioistuimen presidentin 
13 päivänä heinäkuuta 2018 lähettämässä 
kirjeessä todetuin tavoin tässä vaiheessa 
aiheellista ensisijaisesti toteuttaa edellä 
mainittu muutoksenhakuasioita koskeva 
valituslupajärjestelmä. Unionin 
tuomioistuimen 26 päivänä maaliskuuta 
2018 esittämän pyynnön osa, joka koskee 
jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta 
jättämistä koskevien kanteiden siirtämistä 
osittain unionin yleiselle tuomioistuimelle, 
olisi tutkittava myöhemmässä vaiheessa 
sen jälkeen, kun 16 päivänä joulukuuta 
2015 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen 2015/2422 3 artiklan 
1 kohdassa säädetty kertomus unionin 
yleisen tuomioistuimen toiminnasta ja 
erityisesti yleisen tuomioistuimen 
tehokkuudesta ja tuomareiden 
lukumäärän lisäämisen 56:een 
tarpeellisuudesta ja vaikuttavuudesta on 
annettu joulukuussa 2020, jolloin on myös 
arvioitava sukupuolten tasapuolista 
edustusta unionin yleisessä 
tuomioistuimessa. Tämän tavoitteen 
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saavuttamiseksi vaihdettaessa osa 
kyseisen tuomioistuimen tuomareista olisi 
meneteltävä siten, että jäsenvaltioiden 
hallitukset alkavat vaiheittain asettaa 
ehdolle kaksi tuomaria yhtä sellaista 
tuomarinvirkaa kohden, jota vaihto 
koskee, ja pyrkivät näin ollen valitsemaan 
yhden naisen ja yhden miehen, 
edellyttäen, että perussopimuksissa 
määrättyjä ehtoja ja menettelyjä 
noudatetaan.

Tarkistus 3

Esitys asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Pöytäkirja N:o 3 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä
8 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 a. Korvataan 8 artikla seuraavasti:
8 artikla ”8 artikla

Mitä 2–7 artiklassa määrätään, sovelletaan 
julkisasiamiehiin.

Mitä 2–7 artiklassa määrätään, sovelletaan 
julkisasiamiehiin soveltuvin osin.”

Tarkistus 4

Esitys asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Pöytäkirja N:o 3 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä
58 a artikla – 1 kohta

Unionin tuomioistuimen esitys Tarkistus

Unionin yleisen tuomioistuimen 
ratkaisusta, joka koskee Euroopan 
unionin teollisoikeuksien viraston, 
yhteisön kasvilajikeviraston, Euroopan 
kemikaaliviraston tai Euroopan 
lentoturvallisuusviraston 
valituslautakunnan päätöstä, tehdyn 
valituksen tutkiminen edellyttää, että 
unionin tuomioistuin myöntää valitusluvan.

Asioissa, jotka on ennen kanteen 
nostamista unionin yleisessä 
tuomioistuimessa saatettava sellaisen 
riippumattoman hallinnollisen elimen 
käsiteltäviksi, jonka jäseniä eivät sido 
mitkään ohjeet heidän tehdessään 
päätöksiä, unionin yleisen 
tuomioistuimen ratkaisusta tehdyn 
valituksen tutkiminen edellyttää, että 
unionin tuomioistuin myöntää valitusluvan.
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Tarkistus 5

Esitys asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Pöytäkirja N:o 3 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä
58 a artikla – 3 kohta

Unionin tuomioistuimen esitys Tarkistus

Valituslupaa koskeva ratkaisu perustellaan 
ja julkaistaan.

Valituslupaa koskeva myönteinen tai 
kielteinen ratkaisu perustellaan riittävän 
hyvin ja julkaistaan.


