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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin tuomioistuin ehdottaa neljää uudistusta, jotka Euroopan parlamentin ja 
neuvoston on hyväksyttävä (tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, EP ja neuvosto 
tasavertaisina lainsäätäjinä komission lausunnon saatuaan1.

Yleinen huomautus: Euroopan unionin tuomioistuimen ehdotuksen arviointi on vaikeaa 
tuomioistuimen organisaatiorakenteen vuoksi: "Euroopan unionin tuomioistuin" sisältää 
"unionin tuomioistuimen", "yleisen tuomioistuimen" ja "erikoistuomioistuimet"2 (tähän 
saakka vain "Euroopan unionin virkamiestuomioistuin"), sekä se, että mainittujen 
oikeusistuinten rakennetta ja toimintaa koskevat säädökset ovat hajallaan neljässä 
sopimustekstissä, joita ovat sopimus Euroopan unionista (SEU), sopimus Euroopan unionin 
toiminnasta (SEUT), tuomioistuimen perussääntö (SEUT:n liitteenä oleva pöytäkirja) sekä 
työjärjestys, jotka kaikki ovat sidoksissa toisiinsa ja täydentävät toisiaan.

Unionin tuomioistuimen ehdotukset sisältävät 4 pääkohtaa (A–D kohdat)

Valmistelija lisää vielä yhden uudistusehdotuksen: "eriävien lausuntojen" käyttöönoton ja 
tarkistukset 1 ja 3.

A. Unionin tuomioistuimen varapresidentin viran perustaminen (ks. unionin tuomioistuimen 
ehdotuksen 1 artiklan 1 kohta ja 2 artikla.)

Uudistuksen tarkoitus

Varapresidentti istuu presidentin rinnalla suuressa jaostossa jokaisen asian käsittelyn aikana.
Varapresidentti toimii presidentin sijaisena tämän ollessa estyneenä.
Varapresidentti avustaa presidenttiä ja toimii presidentin sijaisena muissa kuin oikeudellisissa 
tehtävissä (edustustehtävät, hallinnolliset tehtävät jne.).

Huomioita

Tuomarit valitsevat unionin tuomioistuimen presidentin keskuudestaan kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan, ja presidentti "johtaa tuomioistuimen asioiden käsittelyä ja tuomioistuimen 
hallintoa; hän toimii puheenjohtajana istunnoissa ja neuvotteluissa"3.
Tuomioistuin on itse todennut, että "presidentin tehtävien vaatima työmäärä on nimittäin 
muodostunut unionin useiden laajentumisten jälkeen hyvin raskaaksi erityisesti unionin 
tuomioistuimen edustamisessa ja hallinnossa".

Esittelijä kannattaa mainittua uudistusta.

                                               
1 SEUT-sopimuksen 281 artiklan 2 kohta
2 SEU-sopimuksen 19 artiklan 1 kohta
3 SEUT:n 253 artiklan 3 kohta, työjärjestyksen 8 artikla
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B. Suureen jaostoon kuuluvien tuomareiden lukumäärän lisääminen kolmestatoista 
viiteentoista (ks. tuomioistuimen ehdotuksen 1 artiklan 2 kohta)

Uudistuksen tarkoitus

Tarkoituksena on parantaa suuren jaoston toimintakykyä ja lisätä sen asioiden käsittelyyn 
osallistuvien tuomarien lukumäärää.
Kunkin viiden tuomarin muodostaman neljän jaoston presidentit ovat tähän saakka toimineet 
suuren jaoston pysyvinä ex officio -jäseninä. Tuomioistuin ehdottaa mainitun käytännön 
lakkauttamista ja suuren jaoston tuomarien lukumäärän nostamista viiteentoista1.

Huomioita

Tuomioistuin huomauttaa, että nykyisin unionin tuomioistuimen presidentin ja viiden 
tuomarin jaostojen puheenjohtajien työmäärä on erittäin suuri, kun taas muut tuomarit 
osallistuvat suureen jaostoon siirrettyjen asioiden käsittelyyn verrattain vähän.

Esittelijä kannattaa mainittua uudistusta.

C. Mahdollisuus nimittää väliaikaisia tuomareita virkamiestuomioistuimeen (perussäännön 
muuttamista koskevan tuomioistuimen ehdotuksen 1 artiklan 8 kohta ja 2 artikla ja 
tarkistukset 2 ja 4)

Uudistuksen tarkoitus

Virkamiestuomioistuimen tuomarin korvaaminen varamiehellä tapauksissa, joissa tuomari on 
lääketieteellisin perustein luultavasti estynyt osallistumasta oikeusasioiden käsittelyyn 
enemmän kuin kolmen kuukauden ajan.

Huomioita

Väliaikaiset tuomarit valitaan tuomioistuimen kolmen aikaisemman jäsenen listalta, jonka 
neuvosto laatii Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin ehdotuksen mukaisesti. 
Väliaikainen tuomari toimii tuomarina ainoastaan siihen saakka, kunnes estynyt tuomari palaa 
hoitamaan virkaansa. Tuomioistuin katsoo, että mainittu järjestely on joustava ja takaa, että 
asianomaiset tuomarit ovat valmiita hoitamaan tehtäviään nimittämisestään lähtien. Mainittu 
järjestely koskisi myös muita SEUT:n 257 artiklan mukaisia erikoistuomioistuimia 
(toistaiseksi toiminnassa on vain Euroopan unionin virkamiestuomioistuin).

Valmistelija epäilee ehdotuksen tarkoituksenmukaisuutta (ks. perussääntöä koskeva 
tarkistus 4 ja sen perustelut).

                                               
1 Perussäännön 16 artiklan 2 kohta, työjärjestyksen 11b artiklan 1 alakohta ja 2 artikla
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D. Yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärän nostaminen 27:stä 39:ään 
(Tuomioistuimen ehdotuksen  artiklan 7 kohta.)

Uudistuksen tarkoitus

Uudistuksen myötä yleinen tuomioistuin voi purkaa jatkuvasti kasvavan vireillä olevien 
asioiden ruuhkan ja kunnioittaa perusoikeuskirjan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen periaatetta, jonka mukaan tuomio on annettava 
kohtuullisessa ajassa.

Huomioita

"Unionin yleisessä tuomioistuimessa on vähintään yksi tuomari jäsenvaltiota kohden"1. 
"...yleisen tuomioistuimen tuomarit ...nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä 
sopimuksella kuudeksi vuodeksi kerrallaan..."2. Tuomareiden nykyinen lukumäärä on 
27 perussäännön mukaisesti3.

Yleisen tuomioistuimen ensisijaiseen toimivaltaan kuuluvat säädösten sekä toimielinten, 
elinten, laitosten ja virastojen toimien ja menettelyjen lainmukaisuuden tarkistaminen4 lukuun 
ottamatta toimia, joihin jäsenvaltio tietyissä tapauksissa ryhtyy EU:n toimielintä vastaan tai 
toimielin ryhtyy toista toimielintä vastaan5. Yleisen tuomioistuimen tekemiin päätöksiin 
voidaan vain oikeuskysymysten osalta hakea muutosta unionin tuomioistuimelta6. Näin ollen 
yleisen tuomioistuimen ongelmana on niiden asioiden monilukuisuus, joissa on otettava 
huomioon suuri määrä tosiseikkoihin liittyviä tietoja, koska kilpailua ja valtiontukia koskevat 
asiat ja lukuisat yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevat hakemukset ovat luonteeltaan 
erityisen monimutkaisia. Tuomioistuin kiinnittää huomiota vireillä olevien asioiden 
lukumäärän nousuun, koska vuonna 2000 vireillä olevia asioita oli 787, kun niitä oli 1 300 
vuonna 2010 (= 65 %).

Tuomioistuin on tutkinut kahta vaihtoehtoa, joiden avulla yleisen tuomioistuimen 
ruuhkautumista voitaisiin purkaa: Perustetaan erityistuomioistuin, jonka tehtävänä on 
ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena tietynlaiset erityisissä asioissa nostetut kanteet7 sekä 
lisätä tuomarien lukumäärää8.
Yleinen tuomioistuin ehdotti itse ensimmäistä vaihtoehtoa teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevien asioiden osalta9. 

                                               
1 SEU:n 19 artiklan 2 kohdan toinen alakohta
2 SEU:n 19 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta
3 SEUT:n 254 artiklan 1 kohta ja perussäännön 48 artikla
4 SEUT:n 256 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta
5 Perussäännön 51 artikla
6 SEUT:n 256 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
7 SEUT:n 257 artiklan mukaisesti
8 SEU:n 19 artiklan 2 kohdan, SEUT:n 254 artiklan 1 kohdan ja perussäännön 48 artiklan mukaisesti
9 Tuomioistuimen presidentille 22. joulukuuta 2009 lähetetty asiakirja
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Euroopan unionin tuomioistuin katsoo, että tuomareiden lukumäärän lisääminen on selvästi 
parempi vaihtoehto kuin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden erityistuomioistuimen 
perustaminen. Tuomioistuimen perusteluja ovat tehokkuus, kiireellisyys ja joustavuus.
Tämän ajattelutavan mukaan tehokkuutta, johon erikoitumisella pyritään, voidaan saavuttaa 
myös perustamalla jaostoja yleiseen tuomioistuimeen. Tuomarien lukumäärän lisäämiseen ja 
tuomarien nimittämiseen kuluu vähemmän aikaa kuin uuden tuomioistuimen perustamiseen. 
Joustavuuden osalta unionin tuomioistuin katsoo, että yleinen tuomioistuin voi nopeasti 
sopeuttaa henkilöstöään käsiteltävien asioiden muuttumiseen eri oikeudenkäyntiasioiden 
ryhmien aloilla.

Yleinen tuomioistuin perustelee erityistuomioistuimen perustamista seuraavasti: 
Tuomioistuimen uudistaminen sisältyi Nizzan sopimukseen ja se vahvistettiin Lissabonin 
sopimuksessa siten, että erityistuomioistuimet käsittelevät ensimmäisen asteen asioista 
mahdollisimman suuressa määrin. Teollisuus-ja tekijänoikeuksia koskevat asiat soveltuvat 
erinomaisesti siirrettäväksi erityistuomioistuimen toimivaltaan, koska mainitut asiat ovat 
erityisiä, homogeenisiä ja selkeästi määriteltyjä. Mainitut asiat muodostavat jo nykyisellään 
huomattavan osan yleisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevista asioista, koska niiden osuus 
on kolmannes. Tuomarit, lakimiesavustajat ja virkamiehet, jotka valitaan tiettyä alaa 
koskevan asiantuntemuksen perusteella, ovat tuottavampia sekä laadun että määrän osalta. 
EU:n virkamiestuomioistuimen esimerkki osoittaa, että tuottavuuden nousu vähentää 
kustannuksia. Yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärän toistuva lisääminen ei ole 
samassa määrin toimiva ratkaisu tulevaisuudessa jälleen ongelmaksi muodostuvaan asioiden 
ruuhkautumisen ongelmaan.

Unionin tuomioistuin ei mainitse sitä, kuinka 12 uutta tuomaria nimitettäisiin virkaansa. Näin 
ollen sovellettaisiin edellä mainittua yleistä sääntöä, jonka mukaan tuomarit "nimitetään 
jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella", koska muussa tapauksessa olisi 
sovellettava jonkinlaista kiertojärjestelmää. 

Yleisen tuomioistuimen työmäärää voitaisiin vähentää myös siten, että unionin 
tuomioistuimelle siirrettäisiin suurempi osuus työmäärästä kuin mitä unionin tuomioistuimen 
perussäännön 51 artiklassa tällä hetkellä määrätään, koska asioiden ruuhkautuminen unionin 
tuomioistuimessa on vähäisempää kuin ruuhkautuminen yleisessä tuomioistuimessa.

Siihen saakka, kunnes komissio on antanut oman lausuntonsa, valmistelija ei halua määrittää 
ehdotonta kantaa unionin tuomioistuimen ehdotukseen, jonka mukaan yleisen tuomioistuimen 
tuomareiden lukumäärää olisi lisättävä.

E. Eriävän mielipiteen käyttöönotto EU:n tuomioistuimessa

Tuomari, joka on eri mieltä tuomarien enemmistön muodostamasta kannasta ja sen 
perusteluista, voi esittää eriävän mielipiteen, ilmoittaa mielipiteensä asian käsittelyn aikana ja 
saada se julkaistuksi tuomion julkaisemisen yhteydessä. Näin ollen eriävä mielipide
mahdollistaa poikkeamisen asian luottamuksellisesta käsittelystä. Mahdollisuus esittää 
mainitun kaltainen eriävä mielipide EU:n tuomioistuimen oikeuskäsittelyn yhteydessä ei ole 
uusi asia. Enimmäkseen sitä on kuitenkin pidetty mahdottomana ajatuksena. Valmistelija 
katsoo kuitenkin, että eriävän mielipiteen esittämiselle on olemassa painavia perusteita: 
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Ensinnäkin se mahdollisuus sisältyy yhdeksän EU:n jäsenvaltion perustuslakituomioistuimen 
oikeuskäytäntöön: Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa, 
Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa ilman, että sitä pidettäisiin kyseenalaisena, että se 
asettaisi kyseenalaiseksi tuomioistuimen kollegiaalisuutta tai vaarantaisi tuomioistuimen 
arvovallan. Se on yleinen käytäntö myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. 

Eriävät mielipiteet antavat tuomarien enemmistölle mahdollisuuden muotoilla päätöksensä 
perustelut selkeämmin, yhtenäisemmin ja vakuuttavammin kuin hankalan kompromissin 
tuloksena tehdyn päätöksen yhteydessä. Näin ollen eriävä mielipide parantaa tuomion laatua. 
Syrjintätapausten kaltaisissa oikeustapauksissa, joiden yhteydessä yleinen mielipide jakautuu, 
eriävät kannat varmistavat, että suuri yleisö on tietoinen siitä, että tuomioistuimen käsittelyssä 
olevasta asiasta ei ole vain yhtä oikeaa mielipidettä ja että oikeudellisesti perusteltuja 
vaihtoehtoja on olemassa. Tällä tavoin eriävät mielipiteet voivat edistää merkittävien 
yhteiskunnallisten konfliktien rauhoittamista.

Toisaalta ei olisi viisasta, että eriävän mielipiteen esittäminen sallittaisiin unionin 
tuomioistuimen kaikkien menettelyjen yhteydessä. Eriävät mielipiteet olisi rajoitettava 
unionin tuomioistuimeen ja sen yhteydessä periaatteellisiin kiistoihin, joiden yhteydessä 
eriävät mielipiteet voivat vaikuttaa oikeuskäytäntöön ja yleisten lainsäädännöllisiin 
periaatteisiin tulevaisuudessa. Ehdotuksena on, että niiden asiaryhmien määrittäminen, joiden 
yhteydessä eriävän mielipiteen esittäminen on sallittua, määritellään unionin tuomioistuimen 
perussäännössä.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys Tarkistus

(9 a) Unionin tuomioistuimen 
käsittelemissä erityisen tärkeissä asioissa 
kuten Euroopan unionin 
oikeusjärjestykseen liittyvien perustavaa 
laatua olevien kysymysten tapauksissa 
tuomarilla olisi oltava mahdollisuus 
ilmoittaa asian käsittelyn aikana, että hän 
aikoo esittää tuomiota tai sen perusteluja 
koskevan eriävän mielipiteen 
julkaistavaksi päätöksen yhteydessä. 
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Mainittu mahdollisuus, joka on olemassa 
useiden Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden 
perustuslakituomioistuimissa ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, 
varmistaa suuren yleisön tietoisuuden 
siitä, että tuomioistuimen käsittelyssä 
olevasta asiasta ei ole vain yhtä oikeaa 
mielipidettä ja että oikeudellisesti 
perusteltuja vaihtoehtoja on olemassa, ja 
että edellä mainittu saattaa vaikuttaa 
oikeuskäytäntöön tulevaisuudessa. 
Toisaalta se antaa tuomarien 
enemmistölle mahdollisuuden muotoilla 
päätöksensä perustelut selkeästi ja 
suoraviivaisesti. Kokemus osoittaa, että se 
ei vaaranna käytäntöä soveltavien 
tuomioistuinten uskottavuutta.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Unionin tuomioistuimen esitys Tarkistus

(10) Jotta erityistuomioistuinten 
toiminnan jatkuminen tyydyttävästi olisi 
mahdollista myös sellaisen tuomarin 
poissa ollessa, joka on pitkäaikaisesti 
estynyt osallistumasta asioiden 
käsittelyyn, vaikkei hänen 
työkyvyttömyyttään ole katsottava 
täydelliseksi, on aiheellista mahdollistaa 
erityistuomioistuinten täydentäminen 
määräaikaisilla tuomareilla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 1 artiklan 8 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys Tarkistus

4 a) Lisätään 35 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"Tapauksissa, joissa tuomari on 
ilmoittanut tuomioistuinkäsittelyn aikana 
olevansa eri mieltä annettavasta 
tuomiosta tai perusteluista, joihin tuomio 
perustuu, tuomari on oikeutettu 
ilmaisemaan eriävän mielipiteen. Eriävä 
mielipide julkaistaan tuomion yhteydessä. 
Eriävän mielipiteen hyväksymistä 
koskevista täytäntöönpanosäännöistä ja 
siitä ilmoittamista koskevasta menettelystä 
määrätään unionin tuomioistuimen 
työjärjestyksessä.". 

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 9 a kappaleeseen (uusi) tehty tarkistus.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta

Unionin tuomioistuimen esitys Tarkistus

8. Lisätään 62 c artiklaan kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"Parlamentti ja neuvosto voivat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 257 artiklassa määrättyä 
menettelyä noudattaen täydentää 
erityistuomioistuimia määräaikaisilla 
tuomareilla niiden poissa olevien 
tuomareiden korvaamiseksi, jotka ovat 
pitkäaikaisesti estyneet osallistumasta 
asioiden käsittelyyn mutta joiden 
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työkyvyttömyyttä ei ole katsottava 
täydelliseksi. Parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat määräaikaisten tuomareiden 
nimittämistä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, heidän oikeutensa ja 
velvollisuutensa, heidän tehtäviensä 
hoitamiseen liittyvät edellytykset sekä 
seikat, joiden johdosta heidän tehtäviensä 
hoitaminen päättyy."

Or. en

Perustelu
Kuten määräaikaisia tuomareita koskevan asetusehdotuksen 3 artiklassa todetaan (asetus 
(unionin tuomioistuin) 01923/2011), määräaikaiset tuomarit käyttäisivät tuomarin valtuuksia 
vain niiden asioiden yhteydessä, joita käsittelemään heidät on siirretty. Tämä tarkoittaa sitä, 
että he voisivat käsitellä vain oikeudellisia tehtäviä eivätkä näin ollen voisi osallistua 
virkamiestuomioistuimen hallinnollisiin tehtäviin eivätkä tuomioistuimen presidentin ja 
jaostojen puheenjohtajien valitsemiseen. Se merkitsee myös sitä, että heillä ei olisi oikeutta 
nimittää omaa henkilökuntaansa (perustelut, mainitun asiakirjan sivu 2). Nämä erot 
kohtelussa ja asemassa saattavat johtaa kahden eri arvoasteen tuomarien ryhmien 
muodostumiseen, mikä olisi vahingollista tuomioistuimen toimintakyvyn kannalta. 


