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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin päätökseksi oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja 
hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 1994 
tehdyn päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta
(2006/2223(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen 11. heinäkuuta 2006 päivätyn kirjeen 
puhemiehelle,

– ottaa huomioon puhemiehen 21. syyskuuta 2006 päivätyn kirjeen perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 195 artiklan 4 kohdan,

– ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 107 d artiklan 4 kohdan,

– ottaa huomioon oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista 
koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 1994 tekemänsä päätöksen 
94/262/EHTY, EY, Euratom1, sellaisena kuin se on sisällytettynä parlamentin 
työjärjestyksen liitteeseen X,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
ja vetoomusvaliokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

1. hyväksyy liitteenä olevan päätöksen oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä 
hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 1994 tekemänsä päätöksen 
94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle EY:n 
perustamissopimuksen 195 artiklan 4 kohdan soveltamista varten; 

3. kehottaa puhemiestä varmistamaan, että liitteenä oleva päätös julkaistaan asianmukaisena 
ajankohtana Euroopan unionin virallisessa lehdessä, kun komission lausunto ja neuvoston 
hyväksyminen on saatu.

                                               
1 EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2002/262/EY, EHTY, 
Euratom (EYVL L 92, 9.4.2002, s. 13).
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LIITE

Euroopan parlamentin päätös
oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 

9 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 195 artiklan 
4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
107 d artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin päätökseksi oikeusasiamiehen 
ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä 
maaliskuuta 1994 tehdyn päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta … annetun 
päätöslauselman,

ottaa huomioon komission lausunnon,

ottaa huomioon neuvoston hyväksymisen,

sekä katsoo, että:

(1) Perusoikeuskirjassa1 oikeus hyvään hallintoon tunnustetaan Euroopan kansalaisten 
perusoikeudeksi.

(2) Kansalaisten luottamus oikeusasiamiehen kykyyn suorittaa perusteellisia ja puolueettomia 
tutkimuksia väitetyissä hallinnollisten epäkohtien tapauksissa on keskeistä 
oikeusasiamiehen toiminnan onnistumisen kannalta.

(3) Oikeusasiamiehen ohjesäännön mukauttaminen on toivottavaa, jotta poistetaan kaikki 
mahdollinen epävarmuus sen suhteen, kykeneekö oikeusasiamies suorittamaan 
perusteellisia ja puolueettomia tutkimuksia väitetyissä hallinnollisten epäkohtien 
tapauksissa.

(4) Oikeusasiamiehen ohjesäännön mukauttaminen on toivottavaa, jotta mahdollistetaan 
kaikki mahdollinen niiden säännösten tai sen oikeuskäytännön kehitys, jotka koskevat 
Euroopan unionin elinten ja laitosten väliintuloa yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä 
olevissa asioissa.

                                               
1 Vuoden 2001 perusoikeuskirja sellaisena kuin Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sen ovat julistaneet 
Strasbourgissa 12. joulukuuta 2007.
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(5) Oikeusasiamiehen ohjesäännön mukauttaminen on toivottavaa niiden viime vuosina 
tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, jotka koskevat Euroopan unionin 
toimielinten tai elinten roolia Euroopan unionin taloudellisia etuja vahingoittavien 
petosten torjunnassa, erityisesti mainittakoon Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
perustaminen, jotta oikeusasiamiehelle tehtäisiin mahdolliseksi toimittaa noille 
toimielimille tai elimille kaikki niiden vastuualueeseen kuuluvat tiedot.

(6) On toivottavaa toteuttaa toimia sen mahdollistamiseksi, että oikeusasiamies voi kehittää 
yhteistyötään vastaavanlaisten elinten kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä 
kansallisten ja kansainvälisten elinten kanssa myös silloin, kun niiden toiminta on laaja-
alaisempaa kuin Euroopan oikeusasiamiehen – esimerkiksi ihmisoikeuksien suojelu –, 
sillä tällainen yhteistyö voi osaltaan vaikuttaa myönteisesti oikeusasiamiehen toiminnan 
tehostamiseen.

(7) Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolo päättyi vuonna 2002,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom johdanto-osan 1 viitettä, johdanto-osan 3 kappaletta, 
1 artiklan 1 kohtaa, 1 artiklan 3 kohtaa, 3 artiklan 2 kohdan ensimmäistä ja viidettä alakohtaa, 
4 artiklaa ja 5 artiklaa muutetaan seuraavasti:

Oikeusasiamiehen ohjesääntö Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen 
perustamissopimukset sekä erityisesti 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
138 e artiklan 4 kohdan, Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisön perustamissopimuksen 
20 d artiklan 4 kohdan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 107 d artiklan 
4 kohdan 

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen 
perussopimukset sekä erityisesti Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 
195 artiklan 4 kohdan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 107 d artiklan 
4 kohdan

Perustelu

Koska Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolo päättyi vuonna 
2002, viittaus sen säännöksiin on vanhentunut ja syytä poistaa.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale

oikeusasiamiehellä joka voi toimia myös 
omasta aloitteestaan on oltava 
mahdollisuus saada kaikki tehtäviensä 
suorittamiseksi tarvittava aineisto; tätä 
varten yhteisön toimielinten ja laitosten on 
toimitettava oikeusasiamiehelle tämän 
niiltä pyytämät tiedot, paitsi aiheellisella 
tavalla perustelluista salassapitosyistä ja
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
oikeusasiamiehen velvollisuutta olla 
ilmaisematta tällaisia tietoja; 
jäsenvaltioiden viranomaisten on 
toimitettava oikeusasiamiehelle kaikki 
tarvittavat tiedot paitsi jos näihin tietoihin 
sovelletaan salassapitoa koskevia lakeja tai 
asetuksia taikka tietojen välittämistä 
estäviä säännöksiä; jollei oikeusasiamiestä 
avusteta toivotulla tavalla hän antaa tämän 
tiedoksi Euroopan parlamentille jonka 
tehtävänä on toteuttaa aiheelliset 
toimenpiteet 

oikeusasiamiehellä, joka voi toimia myös 
omasta aloitteestaan, on oltava 
mahdollisuus saada kaikki tehtäviensä 
suorittamiseksi tarvittava aineisto; tätä 
varten yhteisön toimielinten ja laitosten on 
toimitettava oikeusasiamiehelle tämän 
niiltä pyytämät tiedot sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta oikeusasiamiehen 
velvollisuutta olla ilmaisematta tällaisia 
tietoja; jäsenvaltioiden viranomaisten on 
toimitettava oikeusasiamiehelle kaikki 
tarvittavat tiedot, paitsi jos näihin tietoihin 
sovelletaan salassapitoa koskevia lakeja tai 
asetuksia taikka tietojen välittämistä 
estäviä säännöksiä; jollei oikeusasiamiestä 
avusteta toivotulla tavalla, hän antaa tämän 
tiedoksi Euroopan parlamentille, jonka 
tehtävänä on toteuttaa aiheelliset 
toimenpiteet,

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän johdanto-osan kappaleen mukauttamiseksi niihin muutoksiin, 
jotka tarkistuksessa 5 tehdään 3 artiklan 2 kohdan 1 alakohtaan.

Tarkistus 3
1 artiklan 1 kohta 

1. Oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen 
tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset 
ehdot vahvistetaan tällä päätöksellä 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
138 e artiklan 4 kohdan, Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisön perustamissopimuksen 
20 d artiklan 4 kohdan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 107 d artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

1. Oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista 
koskeva ohjesääntö ja hänen tehtäviensä 
hoitamista koskevat yleiset ehdot 
vahvistetaan tällä päätöksellä Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 
195 artiklan 4 kohdan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 107 d artiklan 
4 kohdan mukaisesti.
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Perustelu

Koska Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolo päättyi vuonna 
2002, viittaus sen säännöksiin on vanhentunut ja syytä poistaa.

Tarkistus 4
1 artiklan 3 kohta

3. Oikeusasiamies ei voi osallistua asian 
käsittelyyn tuomioistuimessa eikä asettaa 
oikeuden päätöstä kyseenalaiseksi.

3. Oikeusasiamies ei voi osallistua asian 
käsittelyyn tuomioistuimessa eikä asettaa 
oikeuden päätöstä kyseenalaiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
perussäännön 40 artiklan toisen kohdan 
soveltamista.

Perustelu

Samalla kun noudatetaan yleistä periaatetta, jonka mukaan oikeusasiamies ei osallistu 
asioiden käsittelyyn tuomioistuimissa, on suositeltavaa tunnustaa, että hän voi joka 
tapauksessa olla teknisessä mielessä ”väliintulijana” Euroopan unionin tuomioistuimessa 
vireillä olevissa asioissa niiden tiukkojen ehtojen puitteissa, jotka on asetettu Euroopan 
unionin tuomioistuimen perussäännön asiaa koskevissa säännöksissä.

Tarkistus 5
3 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Yhteisöjen toimielinten ja elinten on 
toimitettava oikeusasiamiehelle tämän 
pyytämät tiedot ja myönnettävä tälle pääsy 
asianomaisiin asiakirjoihin. Ne voivat 
kieltäytyä tästä vain aiheellisella tavalla 
perustelluista salassapitosyistä.

2. Yhteisöjen toimielinten ja elinten on 
toimitettava oikeusasiamiehelle tämän 
pyytämät tiedot ja myönnettävä tälle pääsy 
asianomaisiin asiakirjoihin.

Perustelu

Tekstin nykyinen muotoilu voi vähentää kansalaisten luottamusta oikeusasiamiehen 
toimintaan, ja se on syytä poistaa. Sitä paitsi oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä ovat 
myös salassapitovelvollisuuden sitomia (katso edempänä tarkistus 7, joka koskee 4 artiklan 
1 kohtaa).
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Tarkistus 6
3 artiklan 2 kohdan 5 alakohta 

Yhteisöjen toimielinten virkamiehen tai 
muun niiden henkilöstöön kuuluvan on 
oikeusasiamiehen pyynnöstä toimittava 
todistajana; hän esiintyy oman 
hallintoyksikkönsä nimissä ja sen 
määräysten alaisena ja häntä koskee
salassapitovelvollisuus.

Yhteisöjen toimielinten virkamiehen tai 
muun niiden henkilöstöön kuuluvan on 
oikeusasiamiehen pyynnöstä toimittava 
todistajana; häntä sitovat 
henkilöstösääntöjen asiaa koskevat 
määräykset, erityisesti
salassapitovelvollisuus.

Perustelu

Poistettu lause aiheuttaa herkästi yleisön luottamuksen vähenemistä oikeusasiamiehen kykyyn 
suorittaa perusteellisia tutkimuksia, koska se voitaisiin tulkita valtuutuksen antamiseksi 
virkamiehille olla kertomatta totuutta oikeusasiamiehelle. Henkilöstösäännöissä määrätyt 
velvollisuudet on kuitenkin otettava asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 7
4 artikla

1. Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä -
joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen 
perustamissopimuksen 287 artiklaa, 
Euroopan hiili- ja teräsyhteisön 
perustamissopimuksen 47 artiklan toista 
kohtaa ja Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 194 artiklaa - eivät 
saa ilmaista tietoja ja asiakirjoja joista ne 
ovat saaneet tiedon suorittamiensa 
tutkimusten yhteydessä. Heidän 
velvollisuutenaan on myös käsitellä 
luottamuksellisina sellaiset tiedot jotka 
voisivat aiheuttaa haittaa kantelun tekijälle 
tai jollekin muulle henkilölle jota asia 
koskee sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
2 kohdan määräysten soveltamista.

1. Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä -
joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen 
perustamissopimuksen 287 artiklaa ja 
Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 194 artiklaa - eivät 
saa ilmaista tietoja ja asiakirjoja, joista ne 
ovat saaneet tiedon suorittamiensa 
tutkimusten yhteydessä. Heidän 
velvollisuutenaan on myös käsitellä 
luottamuksellisina arkaluonteiset 
asiakirjat ja tiedot sekä kaikki sellaiset 
tiedot, jotka voisivat aiheuttaa haittaa 
kantelun tekijälle tai jollekin muulle 
henkilölle, jota asia koskee, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan 
määräysten soveltamista.

2. Jos oikeusasiamiehen tietoon tulee 
tutkimuksen yhteydessä seikkoja joilla hän 
arvioi voivan olla rikosoikeudellista 
merkitystä hän antaa asian viipymättä 
tiedoksi kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille jäsenvaltioiden Euroopan 
yhteisöissä olevien pysyvien edustajien 
välityksellä sekä tapauksen mukaan sille 
yhteisöjen toimielimelle jonka alaisena 

2. Jos oikeusasiamiehen tietoon tulee 
tutkimuksen yhteydessä seikkoja, joilla hän 
arvioi voivan olla rikosoikeudellista 
merkitystä, hän antaa asian viipymättä 
tiedoksi kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille jäsenvaltioiden Euroopan 
yhteisöissä olevien pysyvien edustajien 
välityksellä tai tapauksen mukaan sille 
yhteisöjen toimielimelle tai elimelle, jonka 
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kyseinen virkamies tai muu henkilöstöön 
kuuluva on jolloin kyseinen toimielin voi 
mahdollisesti soveltaa Euroopan yhteisöjen 
erioikeuksia ja vapauksia koskevan 
pöytäkirjan 18 artiklan toista kohtaa. 
Oikeusasiamies voi myös antaa kyseiselle 
yhteisöjen toimielimelle tai elimelle 
tiedoksi seikat jotka asettavat näiden 
virkamiesten tai muiden henkilöstöön 
kuuluvien käyttäytymisen kurinpidollisesti 
kyseenalaiseksi.

alaisena kyseinen virkamies tai muu 
henkilöstöön kuuluva on, jolloin kyseinen 
toimielin voi mahdollisesti soveltaa 
Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja 
vapauksia koskevan pöytäkirjan 18 artiklan 
toista kohtaa. Oikeusasiamies voi myös 
antaa kyseiselle yhteisöjen toimielimelle 
tai elimelle tiedoksi seikat, jotka asettavat 
näiden virkamiesten tai muiden 
henkilöstöön kuuluvien käyttäytymisen 
kurinpidollisesti kyseenalaiseksi.

Perustelu
Oikeusasiamiestä ja hänen henkilöstöään koskee jo niiden tietojen salassapitovelvollisuus, 
joita ne ovat saaneet suorittamiensa tutkimusten yhteydessä. Tavoitteena on 1 kohtaan 
esitetyllä tarkistuksella vahvistaa tätä velvollisuutta, mitä tulee arkaluonteisiin asiakirjoihin. 
2 kohtaan esitetyn tarkistuksen tavoitteena on selventää se, että oikeusasiamies voi 
halutessaan toimittaa joko kansallisille viranomaisille tai Euroopan unionin toimielimille ja 
elimille saamansa tiedot, jotka koskevat unionin taloudellisia etuja vahingoittavaa 
mahdollista rikollista toimintaa tai petosta tai lahjontaa. 

Tarkistus 8
5 artikla

Oikeusasiamies voi kulloinkin 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti olla yhteistyössä tietyissä 
jäsenvaltioissa toimivien samankaltaisten 
viranomaisten kanssa siltä osin kuin tämä 
voi osaltaan parantaa oikeusasiamiehen 
tutkimusten tehokkuutta ja hänelle 
kanteluja tekevien henkilöiden oikeuksista 
ja eduista huolehtimista. Oikeusasiamies ei 
voi tällä tavoin vaatia pääsyä asiakirjoihin 
joihin sitä ei hänelle 3 artiklan mukaisesti 
olisi voitu myöntää.

Oikeusasiamies voi kulloinkin 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti olla yhteistyössä tietyissä 
jäsenvaltioissa toimivien samankaltaisten 
viranomaisten kanssa siltä osin kuin tämä 
voi osaltaan parantaa oikeusasiamiehen 
tutkimusten tehokkuutta ja hänelle 
kanteluja tekevien henkilöiden oikeuksista 
ja eduista huolehtimista. Oikeusasiamies ei 
voi tällä tavoin vaatia pääsyä asiakirjoihin, 
joihin sitä ei hänelle 3 artiklan mukaisesti 
olisi voitu myöntää. Samoin edellytyksin 
oikeusasiamies voi tehdä yhteistyötä 
muiden elinten kanssa ihmisoikeuksien 
edistämiseksi ja suojelemiseksi.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan oikeusasiamiehelle mahdollisuus tehdä yhteistyötä myös 
muiden kansallisten tai kansainvälisten, ihmisoikeuksien alalla työskentelevien elinten kanssa.
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2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Tehty Brysselissä […]

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies
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PERUSTELUT

Puhemies Pötteringille osoittamassaan, 11. heinäkuuta 2006 päivätyssä kirjeessä Euroopan 
oikeusasiamies Nikiforos Diamandouros pyysi Euroopan parlamenttia käynnistämään 
menettelyn oikeusasiamiehen ohjesäännön muuttamiseksi useiden säännösten osalta, joiden 
sanamuotoa hän ei pitänyt kovin tarkoituksenmukaisena.

Tämä pyyntö koski seuraavia kohtia:

1. valtuudet väliintuloon Euroopan unionin tuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa 
(1 artiklan 3 kohta) 

2. toimielinten asiakirjojen saatavuus (3 artiklan 2 kohdan 1 alakohta)
3. virkamiesten todistajanlausunnot (3 artiklan 2 kohdan viides alakohta)
4. mahdollista rikollista toimintaa koskevat tiedot (4 artiklan 2 kohta) 
5. yhteistyö kansainvälisten elinten kanssa ihmisoikeuksien/perusoikeuksien alalla 

(5 artikla)

Joitakin näistä kysymyksistä parlamentti käsitteli jo vuonna 2001 silloisen oikeusasiamiehen 
Jacob Södermanin aloitteesta. Parlamentti hyväksyi tuolloin päätöslauselman 6. syyskuuta 
2001 Teresa Almeida Garrettin laatiman perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan mietinnön pohjalta, jossa esitettiin useita varsin samanlaisia tarkistuksia kuin 
oikeusasiamies Diamandourosin nyt esittämät ehdotukset. Tuossa yhteydessä sopimus 
neuvoston kanssa, komission tukemana, näytti olevan saavutettavissa, mutta neuvotteluja ei 
koskaan saatettu päätökseen oikeusasiamies Södermanin toimikauden päättymisen vuoksi.

1. Valtuudet väliintuloon Euroopan unionin tuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa

Oikeusasiamiehen ohjesäännön 1 artiklan 3 kohdassa määrätään, että ”Oikeusasiamies ei voi 
osallistua asian käsittelyyn tuomioistuimessa eikä asettaa oikeuden päätöstä kyseenalaiseksi”. 
Periaatteessa tämän määräyksen pitäisi vastata Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
195 artiklan 1 kohtaa, jossa lausutaan, ettei oikeusasiamies käsittele niitä tapauksia ”joissa 
epäilyksenalaisia seikkoja käsitellään tai on käsitelty oikeudenkäynnissä”. Oikeusasiamies 
väittää kirjeessään, että 1 artiklan 3 kohdan tulkinta voi olla kiistanalainen, ja kehottaa 
parlamenttia tulkitsemaan sen tavalla, jolla vahvistetaan, että oikeusasiamiehen on kiellettyä 
käsitellä asioita, jotka ovat parhaillaan vireillä tai jotka on aikaisemmin pantu vireille 
tuomioistuimessa, mutta sallii hänen olla, teknisessä mielessä, väliintulijana 
oikeustapauksessa. Tämä voisi oikeusasiamies Diamandourosin mukaan tapahtua poistamalla 
3 kohdasta sanat ”…ei voi osallistua asian käsittelyyn tuomioistuimessa…” ja lisäämällä 
4 kohdan, jossa lausutaan, että ”Oikeusasiamies voi osallistua Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimeen vietyjen asioiden käsittelyyn”. 

Esiintyessään myöhemmin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa ja 
vetoomusvaliokunnassa sekä kirjeessä, jonka hän oli osoittanut komission 
varapuheenjohtajalle Margot Wallströmille ja jonka kopio toimitettiin parlamentin 
puhemiehelle, oikeusasiamies Diamandouros selvensi edelleen tätä asiaa koskevaa pyyntöään.
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Näiden selvennysten mukaan hän harkitsee ainoastaan sellaista väliintuloa, teknisessä 
mielessä, Euroopan unionin tuomioistuimessa, joka tapahtuu Euroopan unionin 
tuomioistuimen perussäännössä ja sen työjärjestyksessä olevien, niin kutsuttua 
oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden väliintuloa koskevien määräysten mukaisesti.
Lisäksi hän kaavailee, että oikeusasiamies olisi väliintulijana ainoastaan tapauksissa, jotka 
tuovat esiin oikeudellisia kysymyksiä, joilla on yleistä merkitystä ja jotka ovat 
merkityksellisiä oikeusasiamiehen tehtävien kannalta (esimerkiksi tapaukset, joissa on kyse 
hyvää hallintoa koskevan oikeuden ulottuvuudesta ja sisällöstä).

Euroopan oikeusasiamiehen tehtävä on etsiä tyydyttävää, muuten kuin tuomioistuimen kautta 
haettavaa ratkaisua hallinnollisten epäkohtien tapauksiin toimimalla välittäjänä kansalaisten ja 
hallinnon välillä. Oikeusasiamiehen toiminta on määritelmällisesti sellainen kansalaisten 
suojelemisen ja hyvän hallintotavan edistämisen keino, joka ei liity oikeudenkäyttöön. Tämä 
luonnollisesti selittää sen, miksi oikeusasiamiestä kielletään viemästä asioita tuomioistuimiin 
tai osallistumasta niiden käsittelyyn tuomioistuimissa, erityisesti tapauksissa, joissa hän 
suorittaa tai on aikaisemmin suorittanut tutkimuksia. Tässä mielessä riittää, että säilytetään 
oikeusasiamiestä koskeva yleinen kielto osallistua asioiden käsittelyyn tuomioistuimissa.

”Väliintulo” teknisessä mielessä, jota tarkoitetaan Euroopan unionin tuomioistuimen 
perussäännön 40 artiklassa, on kuitenkin eri asia. Näiden säännösten mukaan ”väliintulija” 
teknisessä mielessä on joko jäsenvaltio tai toimielin (1 kohta) tai luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, jonka etua asian ratkaisu koskee. Oikeusasiamiehen osallistumisen asian 
käsittelyyn voitaisiin mahdollisesti käsittää kuuluvan 1 kohdan kattamaan alaan, mikäli käsite 
”toimielin” tulkitaan laajemmassa mielessä. Jos tarkastellaan 2 kohtaa, vaikeutena on todistaa, 
että tuomioistuimessa käsiteltävä oikeustapaus koskee oikeusasiamiehen etua, sillä ei ole 
helppoa nähdä oikeustapauksessa oikeusasiamiehen etua muuten kuin siinä mielessä, että 
hänen pyrkimyksenään on huolehtia siitä, että oikeutta hyvään hallintoon kunnioitetaan. 
Voimme kuitenkin aina harkita mahdollisuutta, että oikeusasiamies, tai mikä tahansa muukin 
julkinen elin, katsoo, että sillä on erityistä tietoa asioista, jotka nousevat esiin tapauksen 
käsittelyssä, tai kyseessä olevista oikeudellisista ongelmista, ja että tämä tieto voi auttaa 
tuomioistuinta tekemään päätöksen jossakin konkreettisessa tapauksessa. Väliintulija toimii 
tässä mielessä melkein kuin ”amicus curiae”, eikä hänellä ole omaa etua ajettavana 
riitakysymyksessä. Luonnollisesti tämä tekninen ”väliintulo” ei voi tapahtua tapauksissa, 
joissa oikeusasiamies on aikaisemmin suorittanut tutkimuksia, koska näin rikottaisiin 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 195 artiklassa säädettyä periaatetta. Lisäksi 
”väliintulo” tässä merkityksessä on joka tapauksessa riippuvainen Euroopan unionin 
tuomioistuimen presidentin hyväksymisestä, sillä hän yksin päättää mahdollisen edun 
merkityksellisyydestä sekä väliintulon sopivuudesta ja mahdollisuudesta. 

Tässä mielessä voidaan jopa väittää, että oikeusasiamies, joko ”toimielimenä” laajassa 
merkityksessä tai minä tahansa muuna yksityisenä tai julkisena elimenä, on jo nyt oikeutettu 
tarjoamaan väliintuloaan Euroopan unionin tuomioistuimelle. Tuomioistuin on jo tunnustanut 
tämän oikeuden esimerkiksi Euroopan tietosuojavaltuutetun kohdalla. Tämän mahdollisuuden 
nimenomainen tunnustaminen oikeusasiamiehen ohjesäännössä selventäisi ja samalla 
rajoittaisi oikeusasiamiehen toimintakenttää tällä alalla. Tämä voidaan toteuttaa 
asianmukaisesti lisäämällä ohjesääntöön erityinen viite edellä mainittuihin Euroopan unionin 
tuomioistuimen perussäännön määräyksiin. 
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Lopuksi olisi myös otettava huomioon, että tällainen tunnustaminen on Lissabonin 
sopimuksessa kaavaillun kehityksen mukaista. Itse asiassa mainitun sopimuksen liitteenä 
olevassa pöytäkirjassa 11 muutetaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 
40 artiklan 2 kohtaa väliintulo-oikeuden ulottamiseksi jäsenvaltioista unionin elimiin ja 
laitoksiin.

”Tämä oikeus on myös unionin elimillä ja laitoksilla sekä kaikilla muilla, jotka pystyvät 
osoittamaan, että unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetun asian ratkaisu koskee niiden 
etua tai heidän etuaan. Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt eivät voi olla väliintulijoina 
jäsenvaltioiden keskinäisissä asioissa, unionin toimielimien keskinäisissä asioissa eikä 
jäsenvaltioiden ja unionin toimielimien välisissä asioissa.”

On vaikea kiistää sitä, etteikö oikeusasiamiestä olisi pidettävä yhtenä ”elimistä ja laitoksista”, 
joihin tässä uudessa artiklassa viitataan, ja siten sitä, etteikö tässä hyväksyttäisi 
oikeusasiamies mahdolliseksi ”väliintulijaksi” kyseisessä artiklassa esitettyjen ehtojen 
puitteissa. 

2. Asiakirjojen ja tietojen saatavuus 

Oikeusasiamiehen ohjesäännön 3 artiklan 2 kohdassa lausutaan seuraavaa:

"2. Yhteisöjen toimielinten ja elinten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän pyytämät 
tiedot ja myönnettävä tälle pääsy asianomaisiin asiakirjoihin. Ne voivat kieltäytyä tästä vain 
aiheellisella tavalla perustelluista salassapitosyistä.”

Kirjeessään oikeusasiamies vaatii, että viimeinen virke, joka viittaa mahdolliseen tietojen 
saatavuuden rajoittamiseen, poistettaisiin, koska se voi vähentää yleisön luottamusta 
”oikeusasiamiehen kykyyn suorittaa perusteellinen tutkimus”. 

Oikeusasiamiehen tarve saada kaikki merkitykselliset tiedot, jotta hän voisi laatia perustellun 
arvion kansalaisilta tulleiden valitusten ansioista, on ilmeinen.

Vaikka oikeusasiamies painottaa, etteivät toimielimet ole tähän mennessä koskaan 
kieltäytyneet myöntämästä oikeusasiamiehelle pääsyä asianomaisiin asiakirjoihin tai tietoihin, 
hän katsoo, että kyseinen virke voisi mahdollisesti johtaa riitoihin ja saattaa vähentää yleisön 
luottamusta oikeusasiamiehen toimintaan. 

Lisäksi sen myöntäminen, että toimielimet voivat ”aiheellisella tavalla perustelluista 
salassapitosyistä” kieltäytyä myöntämästä oikeusasiamiehelle pääsyä asianomaisiin 
asiakirjoihin, joita hän tarvitsee laatiakseen arvionsa hallinnon toimien asianmukaisuudesta, 
on liian epämääräistä, ja näin jätetään toimielimille liian paljon harkintavaraa. Kaikkien 
oikeusasiamiehen tietoihin pääsyn mahdollisten rajoittamisten olisi perustuttava tiukkoihin 
oikeudellisiin kriteereihin, eikä sellaiseen avoimeen lausekkeeseen, joka jättää hallinnon 
itsensä määriteltäväksi, mihin tapauksiin salassapitoa olisi sovellettava. Toisaalta on vaikea 
nähdä, millaiset ”aiheellisella tavalla perustellut syyt” voivat oikeuttaa hallinnon pidättämien 
tietojen ”salassapidon” vastakkainasettelussa oikeusasiamiehen kanssa, kun tämäkin, kuten 
myös hänen henkilöstönsä, on saman salassapitovelvollisuuden sitoma kuin toimielimetkin.
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Puhumattakaan siitä, että kaikki oikeusasiamiehen hyvän hallinnon edistämiseen 
myötävaikuttavat toimet ovat myös toimielinten edun mukaisia. 

Tässä valossa 2 kohdan viimeisessä virkkeessä säädetty rajoitus vaikuttaa ei-toivottavalta, ja 
jollakin tavoin se viestittää epäoikeutetusta luottamuksen puutteesta oikeusasiamiestä 
kohtaan. Näin ollen kyseisen virkkeen poistaminen vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta. Tämä ei 
tietenkään merkitse sitä, ettei erityismenettelyjä, joita jo sovelletaan arkaluonteisiin 
asiakirjoihin pääsyssä, noudatettaisi myös vastaisuudessa (esimerkiksi ainoastaan 
oikeusasiamiehellä itsellään, ei hänen henkilöstöllään, on pääsy joihinkin luottamuksellisiin 
asiakirjoihin, joihin hän voi tutustua, mutta ei kopioida niitä mukaansa jne.).

Vastaavanlainen muutos on tehtävä myös oikeusasiamiehen ohjesäännön johdantoon. 

Lisäksi olisi tarkoituksenmukaista vahvistaa säännöksiä, joissa määrätään, että sekä 
oikeusasiamies että hänen henkilöstönsä ovat itse tutkimustensa yhteydessä saamiansa tietoja 
koskevan salassapitovelvollisuuden sitomia, jotta täsmennettäisiin, että he käsittelevät 
luottamuksellisesti kaikkien Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen 
saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/20011 mukaisten 
”arkaluonteisten” asiakirjojen sisältöä sekä muita tietoja (oikeusasiamiehen ohjesäännön 
4 artiklan 1 kohta).

On syytä huomauttaa, että parlamentti on jo käsitellyt tätä kysymystä vuonna 2001 edellä 
mainitun, 6. syyskuuta annetun päätöslauselman yhteydessä. Tuolloin parlamentti hyväksyi 
samanlaisen 2 kohtaa koskevan muutoksen yhdessä muiden muutosten kanssa, joita silloinen 
oikeusasiamies Söderman oli ehdottanut, mutta joita oikeusasiamies Diamandouros ei ole 
esittänyt uudelleen. Nämä muut muutokset koskivat erityisesti jäsenvaltioista peräisin olevia 
asiakirjoja. Koska oikeusasiamies Diamandouros korosti perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnassa, ettei hän näe tarvetta muuttaa näitä sääntöjä, jotka edustavat 
melko arkaluontoista aihetta jäsenvaltioiden näkökulmasta, ei näytä olevan tarvetta 
parlamentinkaan esittää uudelleen noita muutoksia.

3. Virkamiesten todistajanlausunnot

Oikeusasiamiehen ohjesäännön 3 artiklan 2 kohdan viimeisessä alakohdassa määrätään 
seuraavaa:

”Yhteisöjen toimielinten virkamiehen tai muun niiden henkilöstöön kuuluvan on 
oikeusasiamiehen pyynnöstä toimittava todistajana; hän esiintyy oman hallintoyksikkönsä 
nimissä ja sen määräysten alaisena ja häntä koskee salassapitovelvollisuus.”

Oikeusasiamies katsoo kirjeessään, että tämän artiklan viimeinen lause sisältää ”hämäriä” 
ehtoja, joiden yleinen mielipide voi tulkita tarkoittavan, että ”todistajalta ei aina vaadittaisi, 
että hän kertoo totuuden”. Tämä voi myös vähentää kansalaisten luottamusta 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 
31.5.2001, s. 43).
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oikeusasiamiehen kykyyn suorittaa perusteellisia tutkimuksia. Näin ollen oikeusasiamies 
Diamandouros ehdottaa mainitun lauseen poistamista.

On todellakin vaikea selittää yleisölle, miksi virkamiesten pitäisi todistaa oikeusasiamiehen 
edessä ”oman hallintoyksikkönsä nimissä ja sen määräysten alaisena”, eikä niiden tietojen 
pohjalta, mitä heillä on tosiasioista, joita koskevaa tutkimusta oikeusasiamies on 
suorittamassa. Tämän voitaisiin jopa tulkita merkitsevän sitä, että heillä voi olla oikeus 
valehdella oikeusasiamiehelle, mikäli heille on annettu tällaiset ohjeet. Tämä ei selvästikään 
edusta normeja, jotka vastaavat nykyaikaisen ja avoimen hallinnon vaatimuksia, eikä näin 
täytettäisi sen hyvän hallinnon käsitteen asettamia vaatimuksia, joka on tunnustettu Euroopan 
kansalaisten perusoikeudeksi (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artikla). Niinpä tämä 
lause olisi selvästikin poistettava.

Mitä tulee toiseen ehtoon, jonka mukaan virkamiestä ”koskee salassapitovelvollisuus” hänen 
ollessaan todistajana, olisi pidettävä mielessä, että henkilöstösääntöjen mukaan tämä 
velvollisuus koskee virkamiehiä myös heidän ollessaan todistajina tuomioistuimissa. Tästä 
syystä näyttää olevan aiheellista säilyttää tämä ehto, mitä tulee oikeusasiamiehen edessä 
annettaviin todistajanlausuntoihin, kunhan tässä yhteydessä viitataan normaaleihin, 
sääntömääräisiin julkisten virkamiesten velvollisuuksiin.

Itse asiassa edellinen oikeusasiamies Söderman ehdotti samanlaista muutosta tähän 
säännökseen jo vuonna 2001, ja parlamentti hyväksyi sen. Edellä mainitussa EP:n vuoden 
2001 päätöslauselmassa mentiin jopa vielä pidemmälle, tuolloisen oikeusasiamiehen 
ehdotuksia seuraten, ja lisättiin tekstiin lause, jossa korostettiin, että ”Heidän [virkamiesten] 
on annettava täydelliset ja todenmukaiset tiedot”. Oikeusasiamies Diamandouros ei vaadi 
samanlaista muutosta nykyiseen 3 artiklan 2 kohdan toiseen alakohtaan, eikä sellaisen 
lisääminen vaikuta tarpeelliselta.

4. Mahdollista rikollista tai laitonta toimintaa koskevat tiedot

Oikeusasiamies Diamandouros ehdottaa myös oikeusasiamiehen ohjesäännön 4 artiklan 
muuttamista tietyn harkintavallan antamiseksi oikeusasiamiehelle niiden viranomaisten 
valitsemisessa, joille hän toimittaa tietoja, kun hän suorittamiensa tutkimusten yhteydessä saa 
tietoonsa tosiseikkoja, joiden hän katsoo voivan mahdollisesti liittyä rikolliseen toimintaan. 
Sen sijaan, että oikeusasiamies tekisi ilmoituksen ainoastaan kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille kuten 4 artiklan nykyinen sanamuoto edellyttää, hän ehdottaa, että 
oikeusasiamiehen sallittaisiin valita, ilmoittaako hän kansallisille viranomaisille vai unionin 
toimielimille ja laitoksille kuten esimerkiksi OLAFille. 

Olisi tunnustettava, että joissakin tapauksissa saattaa itse asiassa olla suositeltavampaa 
ilmoittaa tiedot ensi sijassa Euroopan unionin viranomaisille tai elimille. Näin voisi olla 
silloin, kun oikeusasiamiehen havaitsemia epäilyttäviä toimia, jotka liittyvät EU:n 
taloudellisia etuja vahingoittavaan petokseen tai lahjontaan, voidaan käsitellä 
tarkoituksenmukaisemmin Euroopan unionin toimielimissä niiden kurinpidollisen toimivallan 
kautta tai kun OLAFilla on paremmat mahdollisuudet tutkia niitä kuin yksittäisen jäsenvaltion 
kansallisilla viranomaisilla. 
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Lisäksi olisi pidettävä mielessä, että henkilöstösääntöjen 22a artiklan mukaan kaikkia 
Euroopan unionin toimielinten julkisia virkamiehiä, myös oikeusasiamiehen henkilöstöä, 
sitoo velvollisuus ilmoittaa esimiehilleen tai OLAFille kaikesta mahdollisesta laittomasta 
toiminnasta, unionin etuja vahingoittavat petokset sekä lahjonta mukaan lukien. 

5. Yhteistyö muiden kansainvälisten elinten kanssa

Oikeusasiamies Diamandouros myös vaatii oikeusasiamiehen ohjesäännön 5 artiklan1

muuttamista, jotta oikeusasiamiehelle annettaisiin mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden 
elinten kanssa ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi. 

Tässä yhteydessä on muistettava, että vaikka vähemmistöllä jäsenvaltioiden kansallisista 
oikeusasiamiehistä on joitakin kansalaisten perusoikeuksien suojelua koskevia 
erityisvaltuuksia (mukaan lukien oikeus kannella tuomioistuimeen), enemmistön kohdalla 
heistä näin ei ole, eikä myöskään Euroopan oikeusasiamiehen kohdalla. Kuitenkaan ei voida
kieltää, etteivätkö kontaktit ja kokemusten vaihto oikeusasiamiehen ja tällaisten 
kansainvälisten rakenteiden välillä – pelkkänä yhteistyönä, johon ei liity erityisiä uusia 
toimivaltuuksia, jotka voisivat mahdollisesti olla ristiriidassa unionin muiden toimielinten tai 
laitosten toimivallan kanssa – voisi olla rikastavia molempien osapuolten kannalta ja auttaa 
parantamaan Euroopan oikeusasiamiehen suoritusta ”hyvän hallinnon" edistämisessä, joka on 
perusoikeuskirjassa tunnustettu Euroopan kansalaisten perusoikeudeksi. Tässä suhteessa 
oikeusasiamies Diamandourosin ehdotus vaikuttaa hyväksyttävältä. 

6. Muut asiat

Oikeusasiamies Diamandouros myös ehdottaa, että viittaukset Euroopan hiili- ja teräsyhteisön 
perustamissopimukseen poistettaisiin, koska tämän sopimuksen voimassaolo päättyi vuonna 
2002. Tämä selittää tarkistukset 1, 3 ja 7 (ensimmäinen osa).

                                               
1 ”Oikeusasiamies voi kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti olla yhteistyössä tietyissä 
jäsenvaltioissa toimivien samankaltaisten viranomaisten kanssa siltä osin kuin tämä voi osaltaan parantaa 
oikeusasiamiehen tutkimusten tehokkuutta ja hänelle kanteluja tekevien henkilöiden oikeuksista ja eduista 
huolehtimista. Oikeusasiamies ei voi tällä tavoin vaatia pääsyä asiakirjoihin, joihin sitä ei hänelle 3 artiklan 
mukaisesti olisi voitu myöntää.”
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