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Tarkastajat: Asianhallinta Euroopan unionin tuomioistuimessa on
parantunut, mutta sitä on kehitettävä vielä aktiivisemmaksi
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen äskettäisessä yleisluonteisessa tuloksellisuuden
tarkastuksessa havaittiin, että Euroopan unionin tuomioistuin on viime vuosina parantanut
asianhallintaansa huomattavasti monin tavoin, mutta lisäparannukset olisivat vielä aiheellisia.
Euroopan unionin tuomioistuin koostuu kahdesta tuomioistuimesta: unionin tuomioistuimesta ja
yleisestä tuomioistuimesta. Unionin tuomioistuimessa on 28 tuomaria, joita avustaa yksitoista
julkisasiamiestä. Yleisessä tuomioistuimessa on tällä hetkellä 45 tuomaria, joiden määrän on
tarkoitus nousta 56:een vuoteen 2019 mennessä. Euroopan unionin tuomioistuimesta aiheutuu
EU:n talousarvioon noin 400 miljoonan euron kokonaiskustannukset vuonna 2017.
Tarkastajat arvioivat EU:n toimielinten tuloksellisuuden tarkastamista koskevan toimeksiantonsa
mukaisesti, edistivätkö Euroopan unionin tuomioistuimessa käytössä olevat menettelyt
oikeustapausten tehokasta käsittelyä. He arvioivat erityisesti, voitaisiinko tapaukset ratkaista
nopeammin. Tarkastajat joutuivat laatimaan arvionsa ilman pääsyä osaan tiedoista, sillä
Euroopan unionin tuomioistuin katsoi niiden kuuluvan tuomarien neuvotteluprosessin
salassapitovelvollisuuden piiriin.
Tarkastajat toteavat, että Euroopan unionin tuomioistuin on toteuttanut merkittäviä
organisatorisia ja menettelyihin liittyviä toimia tehostaakseen tapauskäsittelyä ja
oikeustapauksista raportointia. Se on alkanut asettaa suuntaa-antavia aikatauluja
oikeustapausten hallintasyklin keskeisille vaiheille ja kehittänyt seurantavälineitä ja -kertomuksia
asteittain edelleen. Nopeaan käsittelyyn kiinnitetään tämän ansiosta aiempaa enemmän
huomiota. Näillä toimenpiteillä on molemmissa tuomioistuimissa lyhennetty oikeudellisten
päätösten tekemiseen keskimäärin kuluvaa aikaa. Tarkastajat havaitsivat, että vuoden 2016
loppuun mennessä oli myös onnistuttu purkamaan yleiseen tuomioistuimeen kertynyttä
huomattavaa käsiteltävien oikeustapausten sumaa. Tähän päästiin jo ennen yleisen
tuomioistuimen uudistusta, joka lisää tuomareiden määrää merkittävästi.
Oikeustapausten nykyinen hallintatapa ei perustu yksittäisille tapauksille räätälöityihin
aikatauluihin, joissa otettaisiin huomioon monimutkaisuus, työmäärä, tarvittavat resurssit ja
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henkilöstön saatavuus. Tietyntyyppisille oikeustapauksille asetettavia suuntaa-antavia aikatauluja
voidaan tällä hetkellä hyödyntää vain yleisluontoisena tavoitteena, jota on keskimäärin
noudatettava. Tämä toimintatapa on epäilemättä tuonut mukanaan parannuksia, mutta
tietyntyyppisten oikeustapausten tai menettelyjen päätökseen viemiseen keskimäärin kulunut
aika ei ole sama asia kuin kunkin yksittäisen tapauksen käsittelyyn käytetty kohtuullinen aika.
Lisäksi tietotekniset järjestelmät ovat monimutkaisia ja pohjautuvat vanhentumassa olevaan
keskustietokantaan, johon on ajan mittaan lisätty lukuisia järjestelmiä. Asianhallinnan tukena ei
ole integroitua järjestelmää. Euroopan unionin tuomioistuimen pitkän aikavälin tavoitteena on
kehittää integroidumpi tietotekninen toimintatapa ja parantaa siten tehokkuutta.
Tarkastajat panivat merkille myös, että Euroopan unionin tuomioistuimessa oli harkittu
kustannus-hyötyanalyysin tekemistä siitä, voitaisiinko yleisessä tuomioistuimessa päätöksiä
koskevissa neuvotteluissa käyttää muitakin kieliä kuin ranskaa. Analyysi auttaisi arvioimaan
tilannetta ja antaisi tietoja päätöksenteon pohjaksi.
”Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksillä on merkittäviä seurauksia yksilöille, yhtiöille,
jäsenvaltioille ja koko unionille. Jos se ei kykene ratkaisemaan oikeustapausta kohtuullisessa
ajassa, osapuolille saattaa aiheutua merkittäviä kuluja”, toteaa tästä yleisluonteisesta
tarkastuksesta vastannut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Kevin Cardiff.
”Euroopan unionin tuomioistuin voisi harkita siirtymistä aktiivisempaan yksilölliseen
asianhallintaan ja tuloksellisuusmittaukseen”, hän jatkaa. ”Tämä tarjoaisi päätöksenteon tueksi
tietoja, joiden avulla tehokkuutta voitaisiin edelleen lisätä. Näin edistettäisiin Euroopan unionin
tuomioistuimen tilivelvollisuutta yksityiskohtaisemman tuloksellisuusraportoinnin ansiosta. Olen
ilokseni havainnut, että Euroopan unionin tuomioistuin on jo ilmoittanut aikovansa ryhtyä toimiin
havaintojemme perusteella. ”
Toimittajille tiedoksi
Euroopan unionin tuomioistuin on EU:n lainkäyttöelin. Sen tehtävänä on varmistaa EU:n lakien
noudattaminen ja huolehtia siitä, että perussopimuksia tulkitaan ja sovelletaan yhdenmukaisella
tavalla. Euroopan unionin tuomioistuin koostuu kahdesta tuomioistuimesta: unionin
tuomioistuimesta ja yleisestä tuomioistuimesta. Unionin tuomioistuin käsittelee pääasiassa
ennakkoratkaisupyyntöjä, joita sille esittävät kansalliset tuomioistuimet EU:n lainsäädännön
tulkinnasta. Unionin tuomioistuimen päätökseen ei voi hakea muutosta. Yleinen tuomioistuin
käsittelee etenkin kanteita, joita yksittäiset henkilöt tai yritykset ovat nostaneet sellaisia EU:n
toimia vastaan, jotka koskevat niitä suoraan ja erikseen. Sen käsittelemät riita-asiat ovat
useimmiten luonteeltaan taloudellisia.
Euroopan unionin tuomioistuin käyttää toiminnassaan kaikkia EU:n kieliä, mutta
neuvottelukielenä on ranska.
Erityiskertomus nro 14/2017: “Euroopan unionin tuomioistuimen asianhallintajärjestelmää
koskeva yleisluonteinen tuloksellisuuden tarkastus” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen
sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä.
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