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pätevyydestäpätevyydestä



EU:n tuomioistuinEU:n tuomioistuin –– isäntä?isäntä?EU:n tuomioistuin EU:n tuomioistuin –– isäntä?isäntä?

EUEU::nn tuomioistuintuomioistuin toimitoimi integraationintegraation moottorinamoottorina erityisestierityisesti 19601960––
19701970 luvuillaluvuilla jolloinjolloin sese vahvistivahvisti useitauseita EUEU oikeudenoikeuden19701970--luvuilla,luvuilla, jolloinjolloin sese vahvistivahvisti useitauseita EUEU--oikeudenoikeuden
perusperiaatteitaperusperiaatteita..
EUEU::nn tuomioistuintuomioistuin ratkaiseeratkaisee EUEU--oikeudellisetoikeudelliset ”valtiosääntöriidat””valtiosääntöriidat” elieli
esimerkiksiesimerkiksi toimivallantoimivallan jakoajakoa koskevatkoskevat kiistatkiistat EUEU::nn toimielintentoimielintenesimerkiksiesimerkiksi toimivallantoimivallan jakoajakoa koskevatkoskevat kiistatkiistat EUEU::nn toimielintentoimielinten
välillävälillä sekäsekä niidenniiden jaja jäsenvaltioidenjäsenvaltioiden välillävälillä..
EUEU::nn tuomioistuintuomioistuin eiei voivoi päättääpäättää omastaomasta ”agendastaan””agendastaan”.. SilläSillä onon
sillesille alistetuissaalistetuissa asioissaasioissa ratkaisupakko,ratkaisupakko, vaikkavaikka EUEU--lainsäädännössälainsäädännössäp ,p ,
olisiolisi aukkojaaukkoja.. SeSe voivoi toisinaantoisinaan joutuajoutua toimimaantoimimaan ”lainsäätäjänä””lainsäätäjänä”..
KansallisillaKansallisilla tuomioistuimillatuomioistuimilla onon oikeusoikeus jaja toisinaantoisinaan velvollisuusvelvollisuus
pyytääpyytää EUEU::nn tuomioistuimeltatuomioistuimelta ennakkoratkaisuaennakkoratkaisua EUEU--oikeudenoikeuden
t lki tt lki t t it i ät d täät d tätulkinnastatulkinnasta taitai pätevyydestäpätevyydestä..
EUEU::nn tuomioistuimentuomioistuimen vahvistamatvahvistamat EUEU--oikeussääntöjenoikeussääntöjen tulkinnattulkinnat
sitovatsitovat jäsenvaltioidenjäsenvaltioiden viranomaisiaviranomaisia jaja tuomioistuimiatuomioistuimia sekäsekä EUEU::nn
toimielimiätoimielimiätoimielimiätoimielimiä..
EUEU::nn tuomioistuimentuomioistuimen rikkomustuomioidenrikkomustuomioiden noudattamattanoudattamatta
jättämisestäjättämisestä voivoi viimeviime kädessäkädessä seurataseurata taloudellisiataloudellisia sanktioitasanktioita
jäsenvaltioillejäsenvaltioille..
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jäsenvaltioillejäsenvaltioille..



EU:n tuomioistuinEU:n tuomioistuin –– renki?renki?EU:n tuomioistuin EU:n tuomioistuin –– renki?renki?

EUEU::nn tuomioistuimentuomioistuimen linjalinja esimerkiksiesimerkiksi verovero-- jaja sisämarkkinasisämarkkina--asioissaasioissa
onon aikaisempaaaikaisempaa maltillisempimaltillisempi.. JosJos kansallisellakansallisella toimenpiteellätoimenpiteellä onon
ainoastaanainoastaan ”potentiaalinen””potentiaalinen” sisämarkkinoitasisämarkkinoita häiritsevähäiritsevä vaikutus,vaikutus,
siihensiihen eiei enääenää välttämättävälttämättä puututapuututa.. KäsitteelläKäsitteellä ”markkinoille”markkinoille pääsy”pääsy”pp p yp y
onon entistäentistä keskeisempikeskeisempi asemaasema..
EUEU::nn tuomioistuintuomioistuin tunnustaatunnustaa tarpeentarpeen kunnioittaakunnioittaa moraaliin,moraaliin,
uskontoonuskontoon taitai kulttuuriinkulttuuriin liittyviäliittyviä kansallisiakansallisia arvovalintojaarvovalintoja jaja jättääjättääuskontoonuskontoon taitai kulttuuriinkulttuuriin liittyviäliittyviä kansallisiakansallisia arvovalintojaarvovalintoja jaja jättääjättää
jäsenvaltioillejäsenvaltioille harkintavaltaaharkintavaltaa niidenniiden osaltaosalta..
EUEU::nn tuomioistuintuomioistuin jättääjättää toisinaantoisinaan ennakkoratkaisuasioissaennakkoratkaisuasioissa erilaistenerilaisten
arvopunnintojenarvopunnintojen tekemisentekemisen kansallisellekansalliselle tuomioistuimelletuomioistuimelle..
EUEU::nn tuomioistuintuomioistuin eiei otaota ennakkoratkaisuasioissaennakkoratkaisuasioissa kantaakantaa juttujenjuttujen
tosiseikkoihintosiseikkoihin..tosiseikkoihintosiseikkoihin..
JosJos komissiokomissio eiei pystypysty uskottavastiuskottavasti osoittamaanosoittamaan jäsenvaltionjäsenvaltion
rikkoneenrikkoneen EUEU--oikeudellisiaoikeudellisia velvoitteitaan,velvoitteitaan, EUEU::nn tuomioistuintuomioistuin hylkäähylkää
k tk t
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kanteenkanteen..



PohdittavaaPohdittavaaPohdittavaaPohdittavaa

EUEU--sääntöjensääntöjen noudattamisennoudattamisen seurantaseuranta jaja valvontavalvonta ononEUEU sääntöjensääntöjen noudattamisennoudattamisen seurantaseuranta jaja valvontavalvonta onon
heikoimmillaanheikoimmillaan yhteisenyhteisen ulkoulko-- jaja turvallisuuspolitiikanturvallisuuspolitiikan
sekäsekä niinniin sanotunsanotun kasvukasvu-- jaja vakaussopimuksenvakaussopimuksen aloillaaloilla..

OnkoOnko sattumaa,sattumaa, ettäettä EUEU::nn tuomioistuimellatuomioistuimella onon näillänäillä
aloillaaloilla erittäinerittäin rajoitetturajoitettu toimivalta?toimivalta?jj

JohtuukoJohtuuko jäsenvaltioidenjäsenvaltioiden velkakriisivelkakriisi yhdestäyhdestä lauseesta?lauseesta?
SEUTSEUT 126126 artiklanartiklan (liiallisten(liiallisten julkistaloudenjulkistalouden alijäämienalijäämienSEUTSEUT 126126 artiklanartiklan (liiallisten(liiallisten julkistaloudenjulkistalouden alijäämienalijäämien
välttäminen)välttäminen) 1010 kohdastakohdasta seuraa,seuraa, etteiettei komissiokomissio taitai
toinentoinen jäsenvaltiojäsenvaltio voivoi nostaanostaa jäsenvaltiotajäsenvaltiota vastaanvastaan
rikkomuskannettarikkomuskannetta artiklanartiklan 11 99 kohdissakohdissa tarkoitetuissatarkoitetuissarikkomuskannettarikkomuskannetta artiklanartiklan 11−−99 kohdissakohdissa tarkoitetuissatarkoitetuissa
asioissaasioissa.. KohdissaKohdissa määrätäänmäärätään keinoistakeinoista valvoavalvoa kasvukasvu-- jaja
vakaussopimustavakaussopimusta..
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Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 
ja Euroopan unionin tuomioistuimenja Euroopan unionin tuomioistuimenja Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen 

toimivalta pääpiirteittäintoimivalta pääpiirteittäin
Unionin yleisen tuomioistuimenUnionin yleisen tuomioistuimen Unionin tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat:Unionin tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat:
toimivaltaan kuuluvat:toimivaltaan kuuluvat:

KANTEET TOIMIELIMIÄ VASTAAN KANTEET TOIMIELIMIÄ VASTAAN 

KANTEET TOIMIELIMIÄ VASTAANKANTEET TOIMIELIMIÄ VASTAAN

•• Jäsenvaltioiden ja EUJäsenvaltioiden ja EU--toimielinten suorat kanteet toimielinten suorat kanteet 
neuvoston ja parlamentin päätösten kumoamiseksi neuvoston ja parlamentin päätösten kumoamiseksi 

•• Luonnollisten ja oikeushenkilöiden suorat Luonnollisten ja oikeushenkilöiden suorat 
kanteet EUkanteet EU--toimielinten, toimielinten, --elinten ja elinten ja --laitosten laitosten 
päätösten kumoamiseksi ja laiminlyöntien päätösten kumoamiseksi ja laiminlyöntien 
toteamiseksitoteamiseksi

•• Jäsenvaltioiden suorat kanteet komissionJäsenvaltioiden suorat kanteet komission

ja laiminlyöntien toteamiseksi. Osa neuvostoa ja laiminlyöntien toteamiseksi. Osa neuvostoa 
vastaan nostetuista kumoamiskanteista kuuluu vastaan nostetuista kumoamiskanteista kuuluu 
kuitenkin ensimmäisen oikeusasteen kuitenkin ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen toimivaltaan.tuomioistuimen toimivaltaan.

•• Jäsenvaltioiden suorat kanteet komission Jäsenvaltioiden suorat kanteet komission 
päätösten kumoamiseksi ja laiminlyöntien päätösten kumoamiseksi ja laiminlyöntien 
toteamiseksitoteamiseksi

•• Osa jäsenvaltioiden suorista kanteista Osa jäsenvaltioiden suorista kanteista 
neuvoston päätösten kumoamiseksineuvoston päätösten kumoamiseksi

KANTEET JÄSENVALTIOITA VASTAANKANTEET JÄSENVALTIOITA VASTAAN

•• Komission tai jäsenvaltioiden jäsenvaltioita vastaan Komission tai jäsenvaltioiden jäsenvaltioita vastaan 
nostamat rikkomuskanteetnostamat rikkomuskanteet

VAHINGONKORVAUSKANTEETVAHINGONKORVAUSKANTEET

•• Kanteet EUKanteet EU--toimielinten ja toimielinten ja ––henkilöstön henkilöstön 
ih tt i hi k j k i k iih tt i hi k j k i k i

ENNAKKORATKAISUASIATENNAKKORATKAISUASIAT

•• Kansallisten tuomioistuinten esittämät Kansallisten tuomioistuinten esittämät 
ennakkoratkaisupyynnöt EUennakkoratkaisupyynnöt EU--oikeuden tulkinnasta ja oikeuden tulkinnasta ja 
pätevyydestäpätevyydestäaiheuttamien vahinkojen korvaamiseksiaiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi

VALITUKSETVALITUKSET

•• Valitukset virkamiestuomioistuimenValitukset virkamiestuomioistuimen

pätevyydestäpätevyydestä

VALITUKSETVALITUKSET

•• Valitukset unionin yleisen tuomioistuimen Valitukset unionin yleisen tuomioistuimen 
ratkaisuista oikeuskysymysten osaltaratkaisuista oikeuskysymysten osalta
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•• Valitukset virkamiestuomioistuimen  Valitukset virkamiestuomioistuimen  
ratkaisuista oikeuskysymysten osaltaratkaisuista oikeuskysymysten osalta

ratkaisuista oikeuskysymysten osaltaratkaisuista oikeuskysymysten osalta



EU:N TUOMIOISTUIMEN KOKOONPANOEU:N TUOMIOISTUIMEN KOKOONPANO

27 TUOMARIA (2007 lähtien)27 TUOMARIA (2007 lähtien)

ä i ( i )ä i ( i )Täysistunto (27 tuomaria)Täysistunto (27 tuomaria)
Suuri jaosto (13 tuomaria)Suuri jaosto (13 tuomaria)

-- tuomioistuimen presidenttituomioistuimen presidentti
-- viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat (4)viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat (4)viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat (4)viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat (4)
-- kahdeksan vaihtuvaa jäsentäkahdeksan vaihtuvaa jäsentä

Viiden tuomarin jaostot (neljä jaostoa)Viiden tuomarin jaostot (neljä jaostoa)
K l i j ( ljä j )K l i j ( ljä j )Kolmen tuomarin jaostot (neljä jaostoa)Kolmen tuomarin jaostot (neljä jaostoa)

Kokoonpanossa on aina presidentin määräämä Kokoonpanossa on aina presidentin määräämä esittelevä tuomariesittelevä tuomari

Ratkaisukokoonpanot vuonna 2009:Ratkaisukokoonpanot vuonna 2009:

Suuri jaosto: Suuri jaosto: 8,3 % ratkaisuista8,3 % ratkaisuista
Viiden tuomarin jaostot: Viiden tuomarin jaostot: 57,8 % 57,8 % -- ” ” --
Kolmen tuomarin jaostot:Kolmen tuomarin jaostot: 33,9 % 33,9 % -- ” ” ––

8 JULKISASIAMIESTÄ8 JULKISASIAMIESTÄ
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8 JULKISASIAMIESTÄ8 JULKISASIAMIESTÄ



SEUT 253SEUT 253 artiklaartiklaSEUT 253 SEUT 253 artiklaartikla

UnioninUnionin tuomioistuimentuomioistuimen tuomarittuomarit jaja julkisasiamiehetjulkisasiamiehet
valitaanvalitaan henkilöistä,henkilöistä, joidenjoiden riippumattomuusriippumattomuus onon kiistatonkiistaton

kk kk kk k kk kjaja jotkajotka jokojoko täyttävättäyttävät kotimaassaankotimaassaan korkeimpienkorkeimpien
tuomarintuomarin virkojenvirkojen kelpoisuusvaatimuksetkelpoisuusvaatimukset taitai ovatovat
tunnetustitunnetusti päteviäpäteviä lainoppineitalainoppineita jaja heidätheidät nimitetäännimitetääntunnetustitunnetusti päteviäpäteviä lainoppineita,lainoppineita, jaja heidätheidät nimitetäännimitetään
jäsenvaltioidenjäsenvaltioiden hallitustenhallitusten yhteiselläyhteisellä sopimuksellasopimuksella
kuudeksikuudeksi vuodeksivuodeksi kerrallaan,kerrallaan, sensen jälkeen,jälkeen, kunkun 255255,, j ,j ,
artiklassaartiklassa tarkoitettuatarkoitettua komiteaakomiteaa onon kuultukuultu..

[[……]]
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SEUT 255SEUT 255 artiklaartiklaSEUT 255 SEUT 255 artiklaartikla

PerustetaanPerustetaan komitea,komitea, jokajoka antaaantaa lausunnonlausunnon ehdollaehdolla,, jj
olevienolevien henkilöidenhenkilöiden soveltuvuudestasoveltuvuudesta unioninunionin
tuomioistuimentuomioistuimen jaja unioninunionin yleisenyleisen tuomioistuimentuomioistuimen
tuomarintuomarin jaja julkisasiamiehenjulkisasiamiehen tehtäviin,tehtäviin, ennenennen kuinkuinjj jj ,,
jäsenvaltioidenjäsenvaltioiden hallituksethallitukset suorittavatsuorittavat nimityksetnimitykset 253253 jaja
254254 artiklanartiklan mukaisestimukaisesti..

KomiteassaKomiteassa onon seitsemänseitsemän henkilöä,henkilöä, jotkajotka valitaanvalitaan unioninunionin
tuomioistuimentuomioistuimen jaja unioninunionin yleisenyleisen tuomioistuimentuomioistuimen

ti tti t jä tjä t li ili i k lli tk lli t t i i t i tt i i t i tentistenentisten jäsenten,jäsenten, ylimpienylimpien kansallistenkansallisten tuomioistuintentuomioistuinten
jäsentenjäsenten jaja tunnetustitunnetusti pätevienpätevien oikeusoppineidenoikeusoppineiden
keskuudesta,keskuudesta, joistajoista yhtäyhtä ehdottaaehdottaa EuroopanEuroopan parlamenttiparlamentti..
N tN t t kt k äätökäätök j llj ll h i t th i t t k itk itNeuvostoNeuvosto tekeetekee päätöksen,päätöksen, jollajolla vahvistetaanvahvistetaan komiteankomitean
toimintasäännöt,toimintasäännöt, sekäsekä päätöksen,päätöksen, jollajolla nimetäännimetään
komiteankomitean jäsenetjäsenet.. NeuvostoNeuvosto tekeetekee ratkaisunsaratkaisunsa unioninunionin

dd ll
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tuomioistuimentuomioistuimen presidentinpresidentin aloitteestaaloitteesta..



EU:N TUOMIOISTUINTEN TOIMINTAEU:N TUOMIOISTUINTEN TOIMINTA
Eri tuomioistuimissa vireille tulleet vireillä olevat jaEri tuomioistuimissa vireille tulleet vireillä olevat jaEri tuomioistuimissa vireille tulleet, vireillä olevat ja Eri tuomioistuimissa vireille tulleet, vireillä olevat ja 

ratkaistut asiat vuonna 2009ratkaistut asiat vuonna 2009

Vireille tulleet   Vireille tulleet   Vireillä olevat  Vireillä olevat  Ratkaistut Ratkaistut 
asiatasiat asiatasiat asiatasiat

EU:n tuomioistuinEU:n tuomioistuin 561 561 741 741 588____588____

EU:n yleinen tuomioistuin         567EU:n yleinen tuomioistuin         567 11901190 555____555____

EU:n virkamiestuomioistuin      113EU:n virkamiestuomioistuin      113 175175 155155________

Luvut kuvaavat asioiden kokonaismääriä ottamatta huomioon toisiinsa liittyvien asioiden Luvut kuvaavat asioiden kokonaismääriä ottamatta huomioon toisiinsa liittyvien asioiden yy
yhdistämistä.yhdistämistä.
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EU:n tuomioistuimessa vireille tulleet, EU:n tuomioistuimessa vireille tulleet, 
vireillä olevat ja ratkaistut asiatvireillä olevat ja ratkaistut asiat

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092002   2003   2004   2005  2006   2007  2008  20092002   2003   2004   2005  2006   2007  2008  2009

Vireille tulleet asiat           Vireille tulleet asiat           477     561       531     474     537     580      592477     561       531     474     537     580      592 561    561    

Vireillä olevat asiat   Vireillä olevat asiat   907     974       840     740     731     741      767    741    907     974       840     740     731     741      767    741    

Ratkaistut asiatRatkaistut asiat 513 494 665 574 546 570 567 588513 494 665 574 546 570 567 588Ratkaistut asiatRatkaistut asiat 513     494       665     574     546     570      567    588513     494       665     574     546     570      567    588

LuvutLuvut kuvaavatkuvaavat asioidenasioiden kokonaismääriäkokonaismääriä ottamattaottamatta huomioonhuomioon toisiinsatoisiinsa liittyvienliittyvien
asioidenasioiden yhdistämistäyhdistämistä..
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EU:N  TUOMIOISTUIMEN TOIMINTA EU:N  TUOMIOISTUIMEN TOIMINTA 
RATKAISTUT ASIAT (suurimmat asiaryhmät) 2009RATKAISTUT ASIAT (suurimmat asiaryhmät) 2009( y )( y )

tuomio/lausuntotuomio/lausunto määräykset                      yhteensämääräykset                      yhteensä

Ympäristö ja kuluttajat           Ympäristö ja kuluttajat           5555 55 60 60 

Verotus    Verotus    4040 44 44 44 

SosiaalipolitiikkaSosiaalipolitiikka 2424 99 3333

Lainsäädäntöjen Lainsäädäntöjen 
lähentäminen lähentäminen 3131 11 3232

Immateriaalioikeus Immateriaalioikeus 1212 1919 31  31  

Toimielimiä koskeva oikeus     Toimielimiä koskeva oikeus     1212 1717 2929

KilpailuKilpailu 2626 22 2828

Vapauden, turvallisuuden ja Vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueoikeuden alue 2525 11 2626

Henkilöiden vapaa Henkilöiden vapaa 
liikkuvuus      liikkuvuus      1919 -- 1919
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Maatalous Maatalous 1818 -- 1818



EU:n tuomioistuimen toimivalta; EU:n tuomioistuimen toimivalta; 
keskeisimmät asiatyypitkeskeisimmät asiatyypit

Ennakkoratkaisuasiat (kansallisten tuomioistuinten Ennakkoratkaisuasiat (kansallisten tuomioistuinten 
aloitteesta)aloitteesta)
Jä l itt id d tt tt jättä i tä k k tJä l itt id d tt tt jättä i tä k k tJäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevat Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevat 
kanteet (komissio vastaan jäsenvaltio tai kanteet (komissio vastaan jäsenvaltio tai 
poikkeuksellisesti jäsenvaltio vastaan jäsenvaltio)poikkeuksellisesti jäsenvaltio vastaan jäsenvaltio)poikkeuksellisesti jäsenvaltio vastaan jäsenvaltio)poikkeuksellisesti jäsenvaltio vastaan jäsenvaltio)
Kumoamiskanteet ja laiminlyöntikanteet (muun muassa Kumoamiskanteet ja laiminlyöntikanteet (muun muassa 
EU:n toimielinten väliset riidat sekä EU:n parlamentinEU:n toimielinten väliset riidat sekä EU:n parlamentinEU:n toimielinten väliset riidat sekä EU:n parlamentin EU:n toimielinten väliset riidat sekä EU:n parlamentin 
ja/tai neuvoston ja jäsenvaltioiden väliset riidat)ja/tai neuvoston ja jäsenvaltioiden väliset riidat)
Muutoksenhaku yleisen tuomioistuimen päätöksistä Muutoksenhaku yleisen tuomioistuimen päätöksistä y py p
oikeuskysymysten osaltaoikeuskysymysten osalta
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EU:n tuomioistuimen toimivalta EU:n tuomioistuimen toimivalta 
Li b i i k jälkLi b i i k jälkLissabonin sopimuksen jälkeen; Lissabonin sopimuksen jälkeen; 

eräitä keskeisiä uudistuksiaeräitä keskeisiä uudistuksia
UnioninUnionin pilarirakenteenpilarirakenteen purkaminenpurkaminen
-->Toimivallan>Toimivallan laajeneminenlaajeneminen oikeusoikeus-- jaja sisäasioissasisäasioissa
(=(= ««vapauden,vapauden, turvallisuudenturvallisuuden jaja oikeudenoikeuden aluealue»»))(( p ,p , jj ))
-->Toimivallan>Toimivallan laajentuminenlaajentuminen rajoitetustirajoitetusti ulkoulko-- jaja turvallisuusturvallisuus--
politiikanpolitiikan alallaalalla
PerusoikeuskirjanPerusoikeuskirjan oikeudellinenoikeudellinen sitovuussitovuusjj
EurooppaEurooppa--neuvoston sellaisten säädösten laillisuuden valvonta, neuvoston sellaisten säädösten laillisuuden valvonta, 
joiden tarkoituksena on tuottaa oikeusvaikutuksia suhteessa joiden tarkoituksena on tuottaa oikeusvaikutuksia suhteessa 
kolmansiin osapuoliinkolmansiin osapuoliin
Toissijaisuusperiaatetta koskevat kanteet (jäsenvaltio nostaa ko. Toissijaisuusperiaatetta koskevat kanteet (jäsenvaltio nostaa ko. 
kanteen kansallisen parlamenttinsa tai sen kamarin puolesta)kanteen kansallisen parlamenttinsa tai sen kamarin puolesta)
Jäsenvaltiota vastaan nostettua rikkomusmenettelyä seuraavan Jäsenvaltiota vastaan nostettua rikkomusmenettelyä seuraavan 

d ikk tt l k i k t i t id ikk tt l k i k t i t iuuden rikkomusmenettelyn yksinkertaistaminenuuden rikkomusmenettelyn yksinkertaistaminen
Yksilön kanneoikeuden laajentuminen (unionin yleinen Yksilön kanneoikeuden laajentuminen (unionin yleinen 
tuomioistuin)tuomioistuin)

14



EU:n tuomioistuimen toimivallan rajoituksetEU:n tuomioistuimen toimivallan rajoitukset
Lissabonin sopimuksen jälkeenLissabonin sopimuksen jälkeen

llll ll ll lklkTuomioistuimellaTuomioistuimella eiei oleole toimivaltaatoimivaltaa ulkoulko-- jaja
turvallisuuspolitiikanturvallisuuspolitiikan alallaalalla eräitäeräitä yksilönyksilön oikeuksiaoikeuksia
koskeviakoskevia kysymyksiäkysymyksiä lukuunlukuun ottamattaottamatta..koskeviakoskevia kysymyksiäkysymyksiä lukuunlukuun ottamattaottamatta..

TuomioistuimellaTuomioistuimella eiei oleole toimivaltaatoimivaltaa tutkiatutkia jäsenvaltionjäsenvaltionjj
poliisiviranomaisenpoliisiviranomaisen taitai muunmuun lainlain noudattamistanoudattamista
valvovanvalvovan viranomaisenviranomaisen toteuttamientoteuttamien toimientoimien
pätevyyttäpätevyyttä taitai suhteellisuuttasuhteellisuutta taitai niidenniidenpätevyyttäpätevyyttä taitai suhteellisuuttasuhteellisuutta taitai niidenniiden
velvollisuuksienvelvollisuuksien täyttämistä,täyttämistä, joitajoita jäsenvaltioillajäsenvaltioilla onon
yleisenyleisen järjestyksenjärjestyksen ylläpitämiseksiylläpitämiseksi jaja sisäisensisäisen
turvallisuudenturvallisuuden suojaamiseksisuojaamiseksi..

Pö täki jPö täki j 3636 ii t äjä j t l i täii t äjä j t l i tä
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PöytäkirjaPöytäkirja 3636 siirtymäjärjestelyistäsiirtymäjärjestelyistä..



Ennakkoratkaisuasiat;Ennakkoratkaisuasiat;
SEUT 267 artiklaSEUT 267 artikla

EräätEräät vapaudenvapauden turvallisuudenturvallisuuden jaja oikeudenoikeuden aluettaaluettaEräätEräät vapauden,vapauden, turvallisuudenturvallisuuden jaja oikeudenoikeuden aluettaaluetta
koskevatkoskevat rajoituksetrajoitukset poistuvatpoistuvat::

yhteistyöyhteistyö yksityisoikeudellisissayksityisoikeudellisissa asioissaasioissa ++ viisumiviisumi--,,
turvapaikkaturvapaikka-- jaja maahanmuuttopolitiikkamaahanmuuttopolitiikka

>> ennenennen LissaboninLissabonin sopimustasopimusta rajoitusrajoitus jonkajonka mukaanmukaan vainvain-->> ennenennen LissaboninLissabonin sopimustasopimusta rajoitus,rajoitus, jonkajonka mukaanmukaan vainvain
viimeisenviimeisen oikeusasteenoikeusasteen tuomioistuimettuomioistuimet voivatvoivat pyytääpyytää
ennakkoratkaisujaennakkoratkaisuja

poliisiyhteistyöpoliisiyhteistyö jaja oikeudellinenoikeudellinen yhteistyöyhteistyö rikosasioissarikosasioissa
-->> ennenennen LissaboninLissabonin sopimustasopimusta oikeusoikeus pyytääpyytää-->> ennenennen LissaboninLissabonin sopimustasopimusta oikeusoikeus pyytääpyytää

ennakkoratkaisujaennakkoratkaisuja olioli valinnainenvalinnainen jaja jäsenvaltiojäsenvaltio saattoisaattoi
määritellämääritellä sensen laajuudenlaajuuden
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SEUT 267 artiklaSEUT 267 artikla

UusiUusi pidätettyäpidätettyä henkilöähenkilöä koskevakoskeva määräysmääräys::

JosJos ennakkoratkaisukysymysennakkoratkaisukysymys tuleetulee esilleesille kansallisessakansallisessa
tuomioistuimessatuomioistuimessa käsiteltävänäkäsiteltävänä olevassaolevassa asiassa,asiassa, jokajoka koskeekoskee
pidätettyäpidätettyä henkilöä,henkilöä, EuroopanEuroopan unioninunionin tuomioistuintuomioistuin tekeetekeepidätettyäpidätettyä henkilöä,henkilöä, EuroopanEuroopan unioninunionin tuomioistuintuomioistuin tekeetekee
ratkaisunsaratkaisunsa mahdollisimmanmahdollisimman pianpian..

Vapauden,Vapauden, turvallisuudenturvallisuuden jaja oikeudenoikeuden alueellaalueella onon ollutollut jojo ennenennenVapauden,Vapauden, turvallisuudenturvallisuuden jaja oikeudenoikeuden alueellaalueella onon ollutollut jojo ennenennen
LissaboninLissabonin sopimustasopimusta käytössäkäytössä niinniin sanottusanottu kiireellinenkiireellinen menettelymenettely
(EUVL(EUVL LL 2424,, 2929..11..20082008 ss.. 3939−−4141)).. MenettelyMenettely otettiinotettiin käyttöönkäyttöön
11..33..20082008.. MääräaikojaMääräaikoja onon lyhennettylyhennetty jaja menettelynmenettelyn painopistepainopiste onon

llilli kä itt l äkä itt l äsuullisessasuullisessa käsittelyssäkäsittelyssä..

VuonnaVuonna 20082008 kiireellinenkiireellinen menettelymenettely myönnettiinmyönnettiin kolmessakolmessa asiassaasiassa jaja
i ti t tiitii äätökäätök k ki ää ik ki ää i 22 11 k k dk k d VV 20092009asiatasiat saatiinsaatiin päätökseenpäätökseen keskimäärinkeskimäärin 22,,11 kuukaudessakuukaudessa.. VuonnaVuonna 20092009

menettelymenettely myönnettiinmyönnettiin kahdessakahdessa asiassa,asiassa, jotkajotka saatiinsaatiin päätökseenpäätökseen
keskimäärinkeskimäärin 22,,55 kuukaudessakuukaudessa..
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Ajankohtaista oikeuskäytäntöäAjankohtaista oikeuskäytäntöäAjankohtaista oikeuskäytäntöäAjankohtaista oikeuskäytäntöä
Välillinen verotusVälillinen verotus

Asia CAsia C 246/08246/08 komissio v Suomikomissio v Suomi tuomio 29 10 2009tuomio 29 10 2009Asia CAsia C--246/08, 246/08, komissio v. Suomikomissio v. Suomi, tuomio 29.10.2009, tuomio 29.10.2009

ArvonlisäverotusArvonlisäverotus −− ValtionValtion oikeusaputoimistotoikeusaputoimistot −− OikeusavunOikeusavun saajansaajan
maksamaamaksamaa omavastuuosuuttaomavastuuosuutta vastaanvastaan suoritetutsuoritetut oikeusapupalvelutoikeusapupalvelutmaksamaamaksamaa omavastuuosuuttaomavastuuosuutta vastaanvastaan suoritetutsuoritetut oikeusapupalvelutoikeusapupalvelut
tuomioistuinasiassatuomioistuinasiassa

ValtionValtion oikeusaputoimistossaoikeusaputoimistossa työskenteleväntyöskentelevän julkisenjulkisen oikeusavustajanoikeusavustajan
t jt j ikik j tj t j ltj lt l it tl it t tt ii lltarjoamatarjoama oikeusapu,oikeusapu, jostajosta avunavun saajaltasaajalta veloitetaanveloitetaan omavastuuosuus,omavastuuosuus, eiei oleole
arvonlisäverovelvollistaarvonlisäverovelvollista toimintaatoimintaa.. JosJos oikeusavunoikeusavun saajasaaja onon sitäsitä vastoinvastoin
valinnutvalinnut avustajakseenavustajakseen yksityisenyksityisen asianajajan,asianajajan, palvelustapalvelusta tuleetulee maksaamaksaa
arvonlisäveroaarvonlisäveroa.. EUEU::nn arvonlisäverosäännöksissäarvonlisäverosäännöksissä edellytetäänedellytetään verollisuuttaverollisuuttayy
viranomaispalveluilta,viranomaispalveluilta, joissajoissa verottomuusverottomuus vääristäävääristää huomattavastihuomattavasti kilpailuakilpailua..
KomissioKomissio katsoikatsoi järjestelmänjärjestelmän johtavanjohtavan huomattavaanhuomattavaan kilpailunkilpailun
vääristymiseenvääristymiseen yksityistenyksityisten avustajienavustajien vahingoksivahingoksi jaja nostinosti SuomeaSuomea vastaanvastaan
kanteenkanteen..

EUEU::nn tuomioistuintuomioistuin hylkäsihylkäsi kanteenkanteen.. SeSe katsoi,katsoi, etteivätetteivät oikeusaputoimistotoikeusaputoimistot
harjoitaharjoita taloudellistataloudellista toimintaatoimintaa.. KysymystäKysymystä kilpailunvääristymisestäkilpailunvääristymisestä eiei näinnäin
ollenollen ollutollut aiheellistaaiheellista tutkiatutkia
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YmpäristöYmpäristöYmpäristöYmpäristö

AsiaAsia CC--342342//0505,, komissiokomissio vv.. SuomiSuomi,, tuomiotuomio 1414..66..20072007

Suden metsästys − Ns. luontodirektiiviSuden metsästys − Ns. luontodirektiivi

KomissioKomissio nostinosti SuomeaSuomea vastaanvastaan susiensusien pyyntilupakäytäntöäpyyntilupakäytäntöä
koskevankoskevan kanteenkanteen.. EUEU::nn tuomioistuintuomioistuin hylkäsihylkäsi kanteenkanteen osittainosittain.. SeSe
katsoi,katsoi, etteiettei komissiokomissio ollutollut osoittanut,osoittanut, ettäettä SuomenSuomen viranomaisetviranomaiset
li i tli i t d tt td tt t h lli t kä tä töäh lli t kä tä töä jj dd til itil iolisivatolisivat noudattaneetnoudattaneet hallintokäytäntöä,hallintokäytäntöä, jossajossa sudensuden pyyntilupiapyyntilupia

myönnetäänmyönnetään tukeutumattatukeutumatta lajinlajin suojelunsuojelun tilaatilaa koskevaankoskevaan arviointiinarviointiin
taitai esittämättäesittämättä perustelujaperusteluja muunmuun tyydyttäväntyydyttävän ratkaisunratkaisun puuttumisenpuuttumisen
osaltaosalta TuomioistuinTuomioistuin katsoikatsoi kuitenkinkuitenkin etteiettei SuomiSuomi ollutollut noudattanutnoudattanutosaltaosalta.. TuomioistuinTuomioistuin katsoikatsoi kuitenkin,kuitenkin, etteiettei SuomiSuomi ollutollut noudattanutnoudattanut
luontodirektiivinluontodirektiivin 9292//4343/ETY/ETY mukaisiamukaisia velvoitteitaanvelvoitteitaan siltäsiltä osinosin kuinkuin sese
onon sallinutsallinut sudensuden ennaltaehkäisevänennaltaehkäisevän metsästyksenmetsästyksen ilman,ilman, ettäettä onon
osoitettu,osoitettu, ettäettä metsästysmetsästys onon omiaanomiaan ehkäisemäänehkäisemään erityisenerityisen

kittä iäkittä iä hi k jhi k jmerkittäviämerkittäviä vahinkojavahinkoja..
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AsiaAsia CC--362362//0606P,P, SahlstedtSahlstedt ymym.. vastaanvastaan komissiokomissio,, tuomiotuomio 2323..44..20092009

LuontotyyppienLuontotyyppien suojelusuojelu –– KomissionKomission päätökselläpäätöksellä hyväksyttyhyväksytty luetteloluettelo
boreaalisenboreaalisen vyöhykkeenvyöhykkeen luonnonmaantieteelliselläluonnonmaantieteellisellä alueellaalueella olevistaolevista yhteisönyhteisön
tärkeänätärkeänä pitämistäpitämistä alueistaalueista –– LuonnollistenLuonnollisten henkilöidenhenkilöiden taitai oikeushenkilöidenoikeushenkilöiden
tästätästä päätöksestäpäätöksestä nostamannostaman kumoamiskanteenkumoamiskanteen tutkittavaksitutkittavaksi ottaminenottaminentästätästä päätöksestäpäätöksestä nostamannostaman kumoamiskanteenkumoamiskanteen tutkittavaksitutkittavaksi ottaminenottaminen

SahlstedtSahlstedt jaja useatuseat muutmuut maanomistajatmaanomistajat sekäsekä MTKMTK nostivatnostivat ensimmäisenensimmäisen
oikeusasteenoikeusasteen tuomioistuimessatuomioistuimessa (nykinen(nykinen EUEU::nn yleinenyleinen tuomioistuin)tuomioistuin)oikeusasteenoikeusasteen tuomioistuimessatuomioistuimessa (nykinen(nykinen EUEU::nn yleinenyleinen tuomioistuin)tuomioistuin)
kanteen,kanteen, jossajossa nene vaativatvaativat komissionkomission päätöksenpäätöksen 20052005//101101/EY/EY kumoamistakumoamista
osittainosittain taitai kokonaankokonaan.. PäätösPäätös sisältääsisältää luettelonluettelon boreaalisenboreaalisen vyöhykkeenvyöhykkeen
luonnonmaantieteelliselläluonnonmaantieteellisellä alueellaalueella olevistaolevista yhteisönyhteisön tärkeänätärkeänä pitämistäpitämistä
alueistaalueista LuetteloLuettelo liittyyliittyy luontodirektiivilläluontodirektiivillä 9292//4343/ETY/ETY perustettuunperustettuunalueistaalueista.. LuetteloLuettelo liittyyliittyy luontodirektiivilläluontodirektiivillä 9292//4343/ETY/ETY perustettuunperustettuun
yhtenäiseenyhtenäiseen NaturaNatura 20002000 --verkostoonverkostoon..

EnsimmäisenEnsimmäisen oikeusasteenoikeusasteen tuomioistuintuomioistuin jättijätti kanteenkanteen tutkimattatutkimatta.. SenSenjj
mukaanmukaan kantajillakantajilla eiei ollutollut asiavaltuutta,asiavaltuutta, koskakoska komissionkomission päätöspäätös eiei koskenutkoskenut
heitäheitä "suoraan"suoraan jaja erikseen"erikseen" (ks(ks.. asiaasia TT--150150//0505,, määräysmääräys 2222..66..20062006))..

KantajatKantajat valittivatvalittivat määräyksestämääräyksestä EUEU::nn tuomioistuimeentuomioistuimeen HeHe katsoivatkatsoivat ettäettäKantajatKantajat valittivatvalittivat määräyksestämääräyksestä EUEU::nn tuomioistuimeentuomioistuimeen.. HeHe katsoivat,katsoivat, ettäettä
komissionkomission päätökselläpäätöksellä olioli vaikutettuvaikutettu suoraansuoraan heidänheidän oikeusasemaansaoikeusasemaansa..
LisäksiLisäksi hehe vetosivatvetosivat tehokkaidentehokkaiden oikeussuojakeinojenoikeussuojakeinojen puutteeseenpuutteeseen..
TuomioistuinTuomioistuin hylkäsihylkäsi valituksenvalituksen..
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AsiaAsia CC--335335//0707,, komissiokomissio vastaanvastaan SuomiSuomi,, tuomiotuomio
66 1010 20092009 (Ruotsi(Ruotsi välintulijana)välintulijana)66..1010..20092009 (Ruotsi(Ruotsi välintulijana)välintulijana)

YmpäristöYmpäristö –– YhdyskuntajätevesienYhdyskuntajätevesien käsittelykäsittely –– TypenTypen poistopoisto ––
Di ktii iDi ktii i 9191//271271/ETY/ETY L i i l ö tiL i i l ö ti titi k ikik iki lili 1010 000000DirektiiviDirektiivi 9191//271271/ETY/ETY –– LaiminlyöntiLaiminlyönti vaatiavaatia kaikissakaikissa yliyli 1010 000000
asukasvastineluvunasukasvastineluvun taajamientaajamien yhdyskuntajätevedenpuhdistamoissayhdyskuntajätevedenpuhdistamoissa
typentypen tehokkaampaatehokkaampaa käsittelyäkäsittelyä

KomissionKomission mukaanmukaan yhdyskuntajätevesienyhdyskuntajätevesien käsittelystäkäsittelystä annettuannettu
direktiividirektiivi 9191//271271/ETY/ETY edellyttää,edellyttää, ettäettä typentypen osuuttaosuutta puhdistetussapuhdistetussa
jätevedessäjätevedessä vähennetäänvähennetään SuomenSuomen kaikissakaikissajätevedessäjätevedessä vähennetäänvähennetään SuomenSuomen kaikissakaikissa
jätevedenpuhdistamoissajätevedenpuhdistamoissa tietystätietystä kokoluokastakokoluokasta alkaenalkaen (yli(yli 1010 000000
asukasvastineluvunasukasvastineluvun taajamat)taajamat).. SuomiSuomi kiistikiisti komissionkomission tulkinnantulkinnan jaja
katsoi,katsoi, ettäettä vesialueidenvesialueiden oloihinoloihin olioli kiinnitettäväkiinnitettävä huomiotahuomiota..
K i iK i i titi SS tt k tk tKomissioKomissio nostinosti SuomeaSuomea vastaanvastaan kanteenkanteen..

EUEU::nn tuomioistuintuomioistuin hylkäsihylkäsi kanteenkanteen.. TypenpoistonTypenpoiston tarvetarve riippuuriippuu
jät d hdi tjät d hdi t ik lli i tik lli i t l ht i tl ht i t K i iK i i ii ll tll tjätevedenpuhdistamonjätevedenpuhdistamon paikallisistapaikallisista olosuhteistaolosuhteista.. KomissioKomissio eiei ollutollut
näyttänytnäyttänyt toteen,toteen, ettäettä typentypen määräämäärää olisiolisi vähennettävävähennettävä kaikissakaikissa
tietyntietyn kokoluokankokoluokan ylittävissäylittävissä puhdistamoissapuhdistamoissa..
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Yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissaYhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa

AsiaAsia CC--523523//0707,, AA,, tuomiotuomio 22..44..20092009 (korkein(korkein hallintohallinto--oikeus)oikeus)
(Ks(Ks.. myösmyös asiaasia CC--435435//0606,, C,C, tuomiotuomio 2727..1111..20072007))

TuomioistuimenTuomioistuimen toimivaltatoimivalta sekäsekä tuomioidentuomioiden tunnustaminentunnustaminen jaja
täytäntöönpanotäytäntöönpano avioliittoaavioliittoa jaja vanhempainvastuutavanhempainvastuuta koskevissakoskevissa
asioissaasioissa –– AsetusAsetus (EY)(EY) NN::oo 22012201//20032003 –– SiviilioikeudellisenSiviilioikeudellisen asianasianasioissaasioissa –– AsetusAsetus (EY)(EY) NN::oo 22012201//20032003 –– SiviilioikeudellisenSiviilioikeudellisen asianasian
käsitekäsite –– PäätösPäätös lapsenlapsen huostaanotostahuostaanotosta jaja sijoittamisestasijoittamisesta kodinkodin
ulkopuolelleulkopuolelle –– LapsenLapsen asuinpaikkaasuinpaikka –– TurvaamistoimetTurvaamistoimet

MuunMuun muassamuassa lastenlasten huostaanottoahuostaanottoa jaja sijoittamistasijoittamista koskevienkoskevien
ratkaisujenratkaisujen tunnustamistatunnustamista jaja täytäntöönpanoatäytäntöönpanoa koskevakoskeva nsns.. BrysselBryssel IIII
aa --asetusasetus soveltuusoveltuu siviilioikeudellisiinsiviilioikeudellisiin asioihinasioihin.. LapsenLapsen huostaanottoahuostaanottoapp
jaja sijaishuoltoonsijaishuoltoon sijoittamistasijoittamista koskevatkoskevat päätöksetpäätökset kuuluvatkuuluvat
SuomessaSuomessa julkisoikeudenjulkisoikeuden alaanalaan.. EUEU::nn tuomioistuintuomioistuin katsoi,katsoi, ettäettä koko..
asiatasiat kuuluvatkuuluvat kyseiseenkyseiseen asetukseenasetukseen sisältyvänsisältyvän "siviilioikeudellisen"siviilioikeudellisen
asian"asian" käsitteenkäsitteen piiriinpiiriin vaikkavaikka kansallinenkansallinen päätöspäätös olisiolisi tehtytehty osanaosanaasianasian käsitteenkäsitteen piiriin,piiriin, vaikkavaikka kansallinenkansallinen päätöspäätös olisiolisi tehtytehty osanaosana
julkisoikeudenjulkisoikeuden alaanalaan kuuluvaakuuluvaa lastensuojelualastensuojelua..
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Asia CAsia C--523/07, 523/07, AA

JäsenvaltioidenJäsenvaltioiden tuomioistuintentuomioistuinten toimivaltatoimivalta vanhempainvastuutavanhempainvastuuta
koskevissakoskevissa asioissaasioissa määräytyymääräytyy sensen mukaan,mukaan, missämissä lapsenlapsen
asuinpaikkaasuinpaikka onon asianasian vireillepanoajankohtanavireillepanoajankohtana AsetuksessaAsetuksessa eieiasuinpaikkaasuinpaikka onon asianasian vireillepanoajankohtanavireillepanoajankohtana.. AsetuksessaAsetuksessa eiei
kuitenkaankuitenkaan määritellämääritellä käsitteenkäsitteen «asuinpaikka»«asuinpaikka» sisältöäsisältöä.. EYEY::nn
tuomioistuimentuomioistuimen mukaanmukaan lapsenlapsen asuinpaikkaasuinpaikka onon paikka,paikka, jokajoka ilmentääilmentää
lapsenlapsen tiettyätiettyä integroitumistaintegroitumista sosiaaliseensosiaaliseen ympäristöönympäristöön jaja

h ä i ööh ä i öö A i ikkA i ikk ää i l ä äää i l ä äperheympäristöönperheympäristöön.. AsuinpaikkaaAsuinpaikkaa määriteltäessämääriteltäessä onon otettavaotettava
huomioonhuomioon muunmuun muassamuassa muutonmuuton syytsyyt sekäsekä valtionvaltion alueellaalueella oleskelunoleskelun
kesto,kesto, säännöllisyys,säännöllisyys, olosuhteetolosuhteet jaja syytsyyt.. MyösMyös lapsenlapsen kansalaisuus,kansalaisuus,
koulunkäynninkoulunkäynnin paikkapaikka kielitaitokielitaito sekäsekä perhesiteetperhesiteet jaja sosiaalisetsosiaaliset siteetsiteetkoulunkäynninkoulunkäynnin paikka,paikka, kielitaitokielitaito sekäsekä perhesiteetperhesiteet jaja sosiaalisetsosiaaliset siteetsiteet
vaikuttavatvaikuttavat arviointiinarviointiin.. KansallisenKansallisen tuomioistuimentuomioistuimen asianaasiana onon
ratkaistaratkaista lapsenlapsen asuinpaikkaasuinpaikka ottamallaottamalla huomioonhuomioon kaikkikaikki kullekinkullekin
yksittäistapaukselleyksittäistapaukselle erityiseterityiset tosiseikattosiseikat..
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Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö 
ik i iik i irikosasioissarikosasioissa

Asia CAsia C 388/08 PPU388/08 PPU Leymann ja PustovarovLeymann ja Pustovarov tuomio 1 12 2008 (korkeintuomio 1 12 2008 (korkeinAsia CAsia C--388/08 PPU, 388/08 PPU, Leymann ja PustovarovLeymann ja Pustovarov, tuomio 1.12.2008 (korkein , tuomio 1.12.2008 (korkein 
oikeusoikeus))

EurooppalainenEurooppalainen pidätysmääräyspidätysmääräys jaja jäsenvaltioidenjäsenvaltioiden välisetväliset luovuttamisluovuttamis--EurooppalainenEurooppalainen pidätysmääräyspidätysmääräys jaja jäsenvaltioidenjäsenvaltioiden välisetväliset luovuttamisluovuttamis
menettelytmenettelyt –– PuitepäätösPuitepäätös 20022002//584584/YOS/YOS –– SpesialiteettiperiaateSpesialiteettiperiaate ––
SuostumusmenettelySuostumusmenettely

E l i tE l i t idät ää ä täidät ää ä tä k kk k it äätökit äätök kkEurooppalaistaEurooppalaista pidätysmääräystäpidätysmääräystä koskevankoskevan puitepäätöksenpuitepäätöksen mukaanmukaan
henkilöä,henkilöä, jokajoka luovutetaanluovutetaan toiseentoiseen jäsenvaltioonjäsenvaltioon tiettyätiettyä rikostarikosta koskeviakoskevia
syytetoimenpiteitäsyytetoimenpiteitä varten,varten, eiei saasaa syyttääsyyttää taitai tuomitatuomita muustamuusta kuinkuin
luovuttamisenluovuttamisen perusteenaperusteena olleestaolleesta rikoksestarikoksesta..pp

EUEU::nn tuomioistuintuomioistuin täsmensi,täsmensi, miltämiltä osinosin rikoksenrikoksen teonkuvaukseenteonkuvaukseen voidaanvoidaan
tehdätehdä menettelynmenettelyn aikanaaikana muutoksiamuutoksia ilman,ilman, ettäettä onon katsottava,katsottava, ettäettä
kyseessäkyseessä onon "muu"muu rikos"rikos" JottaJotta voidaanvoidaan selvittääselvittää onkoonko kysekyse samastasamastakyseessäkyseessä onon muumuu rikosrikos .. JottaJotta voidaanvoidaan selvittää,selvittää, onkoonko kysekyse samastasamasta
rikoksesta,rikoksesta, onon verrattavaverrattava sitä,sitä, mitenmiten rikoksenrikoksen keskeisetkeskeiset osatekijätosatekijät onon
määriteltymääritelty eurooppalaisessaeurooppalaisessa pidätysmääräyksessäpidätysmääräyksessä siihen,siihen, mitenmiten nene onon
esitettyesitetty myöhemmässämyöhemmässä oikeudenkäyntiasiakirjassaoikeudenkäyntiasiakirjassa.. NäissäNäissä kahdessakahdessa
asiakirjassaasiakirjassa olevienolevien tietojentietojen onon vastattavavastattava riittävästiriittävästi toisiaantoisiaan AjankohtaaAjankohtaa
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asiakirjassaasiakirjassa olevienolevien tietojentietojen onon vastattavavastattava riittävästiriittävästi toisiaantoisiaan.. AjankohtaaAjankohtaa
jaja paikkaapaikkaa koskevatkoskevat muutoksetmuutokset ovatovat sallittujasallittuja tietyintietyin edellytyksinedellytyksin..



TasaTasa--arvoarvoTasaTasa--arvoarvo

AsiaAsia CC 471/08471/08 ParviainenParviainen tuomio 1 7 2010 (Helsingin käräjäoikeus)tuomio 1 7 2010 (Helsingin käräjäoikeus)Asia Asia CC--471/08, 471/08, ParviainenParviainen, tuomio 1.7.2010 (Helsingin käräjäoikeus)  , tuomio 1.7.2010 (Helsingin käräjäoikeus)  

RaskaanaRaskaana olevienolevien jaja äskettäinäskettäin synnyttäneidensynnyttäneiden taitai imettävienimettävien työntekijöidentyöntekijöiden
turvallisuudenturvallisuuden jaja terveydenterveyden suojelusuojelu –– DirektiiviDirektiivi 9292//8585/ETY/ETY –– Työntekijä,Työntekijä, jokajokaturvallisuudenturvallisuuden jaja terveydenterveyden suojelusuojelu DirektiiviDirektiivi 9292//8585/ETY/ETY Työntekijä,Työntekijä, jokajoka
onon väliaikaisestiväliaikaisesti siirrettysiirretty toiseentoiseen tehtävääntehtävään raskautensaraskautensa ajaksiajaksi –– PakollinenPakollinen
siirtosiirto hänenhänen jaja hänenhänen lapsensalapsensa turvallisuudelleturvallisuudelle taitai terveydelleterveydelle aiheutuvanaiheutuvan
vaaranvaaran vuoksivuoksi –– SenSen palkanpalkan laskeminen,laskeminen, johonjohon raskaanaraskaana olevallaolevalla
työntekijällätyöntekijällä onon oikeusoikeus väliaikaisenväliaikaisen siirronsiirron aikanaaikana –– EnnenEnnen kyseistäkyseistä siirtoasiirtoatyöntekijällätyöntekijällä onon oikeusoikeus väliaikaisenväliaikaisen siirronsiirron aikanaaikana EnnenEnnen kyseistäkyseistä siirtoasiirtoa
saatuasaatua keskimääräistäkeskimääräistä palkkaapalkkaa pienempipienempi palkkapalkka –– LisätLisät jaja korvauksetkorvaukset

Työntekijöillä,Työntekijöillä, joillejoille onon raskautensaraskautensa takiatakia myönnettymyönnetty lomaalomaa taitai jotkajotka onon
kk kiki iiii ii h ä ääh ä ää ikik k k i ik k i iraskautensaraskautensa takiatakia siirrettysiirretty toiseentoiseen tehtävään,tehtävään, onon oikeusoikeus kuukausittaiseenkuukausittaiseen

peruspalkkaansaperuspalkkaansa sekäsekä ammatilliseenammatilliseen asemaansaasemaansa liittyviinliittyviin lisiinlisiin.. HeHe eiväteivät sitäsitä
vastoinvastoin voivoi vaatiavaatia sellaisiasellaisia korvauksiakorvauksia jaja lisiä,lisiä, joidenjoiden tarkoituksenatarkoituksena onon
korvatakorvata haittoja,haittoja, jotkajotka aiheutuvataiheutuvat erityistehtävienerityistehtävien suorittamisestasuorittamisesta erityisissäerityisissäj ,j , jj yy yy
olosuhteissa,olosuhteissa, josjos hehe eiväteivät tosiasiallisestitosiasiallisesti suoritasuorita kyseisiäkyseisiä tehtäviätehtäviä..
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Euroopan unionin tuomioistuimenEuroopan unionin tuomioistuimenEuroopan unionin tuomioistuimen Euroopan unionin tuomioistuimen 
verkkosivut:  verkkosivut:  

http://curia.europa.euhttp://curia.europa.euhttp://curia.europa.euhttp://curia.europa.eu
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