
Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 1

EUROOPA DIGITAALARENGU TEGEVUSKAVA

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on alates 1995. aastast olnud ELi
tootlikkuse tõusu ja majanduskasvu eestvedaja[1]. IKT mõiste hõlmab mitmesugust
tehnoloogiat alates infotehnoloogiast (IT) kuni telekommunikatsiooni, ringhäälingumeedia,
kõikvõimaliku audio- ja videomaterjali töötluse ja edastamise ning võrgupõhiste kontrolli- ja
järelevalvesüsteemideni. Viimase 30 aasta jooksul on tehnoloogiate „lähenemine“ hajutanud
telekommunikatsiooni, ringhäälingu ja infotehnoloogia vahelisi piire. Nutitelefonid,
tahvelarvutid ja nutitelevisioon on selle nähtuse selgeim näide. Kuigi lineaarne ringhääling on
endiselt Euroopa peamine teabelevi- ja meelelahutuskanal, on aina rohkem audiovisuaalset
materjali kättesaadav tellimisel, samal ajal kui 4G internetiühenduse hüppeline kasv (peagi
minnakse üle 5G standardile) ja nn asjade internet – mis hõlmab võrku ühendatud autosid,
kantavaid nutiseadmeid ja sensoreid – annavad internetile järjest kõikehõlmavama mõõtme.

ÕIGUSLIK ALUS

Kuigi aluslepingud ei sisalda konkreetseid sätteid IKT kohta, võib EL võtta asjakohaseid
meetmeid valdkondlike ja horisontaalsete poliitikavaldkondade raames, nagu tööstuspoliitika
(ELi toimimise lepingu artikkel 173), konkurentsipoliitika (ELi toimimise lepingu artiklid
101–109), kaubanduspoliitika (ELi toimimise lepingu artiklid 206 ja 207), üleeuroopalised
võrgud (TEN) (ELi toimimise lepingu artiklid 170–172), teadusuuringud ja tehnoloogia
arendamine ning kosmos (ELi toimimise lepingu artiklid 179–190), õigusaktide ühtlustamine
(ELi toimimise lepingu artikkel 114), kaupade vaba liikumine (ELi toimimise lepingu artiklid
28, 30 ja 34–35), inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumine (ELi toimimise lepingu artiklid
45–66), haridus, kutseõpe, noorsugu ja sport (ELi toimimise lepingu artiklid 165 ja 166) ning
kultuur (ELi toimimise lepingu artikkel 167). Need kõik on digitaalse Euroopa jaoks olulised
valdkonnad.

EESMÄRGID

Lissaboni strateegiast[2] lähtuv Euroopa digitaalarengu tegevuskava[3] on üks komisjoni
poolt vastu võetud strateegia „Euroopa 2020“ seitsmest juhtalgatusest. Mais 2010
avaldatud tegevuskavas rõhutatakse IKT kasutamise keskset rolli, kui Euroopa soovib
saavutada 2020. aastaks seatud eesmärgid. Strateegias „Euroopa 2020“ on rõhutatud
lairibaühenduse kasutuselevõtu olulisust ELis sotsiaalse kaasatuse ja konkurentsivõime
edendamisel. Digitaalarengu tegevuskavas on seatud lairibaühendusega seotud eesmärgid: 1)
lairibaühenduse baasteenuse kättesaadavus 100%-le ELi kodanikest; 2) kiire lairibaühendus
2020. aastaks: 30 Mbit/s või kiirem lairibaühendus 100%-le ELi kodanikest; 3) ülikiire

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[2]Eesmärk oli muuta EL maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmuspõhiseks
majandusjõuks, mida iseloomustaks jätkusuutlik majanduskasv, uute ja paremate töökohtade loomine ja suurem
sotsiaalne ühtekuuluvus: vt http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_en.htm).
[3]http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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lairibaühendus 2020. aastaks: 50%-l Euroopa kodumajapidamistest peaks olema juurdepääs
üle 100 Mbit/s lairibaühendusele. 14. septembril 2016 tegi komisjon teatises „Ühenduvus
konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks – Euroopa gigabitiühiskonna poole“[4]

Euroopa Parlamendile ja nõukogu ettepaneku vaadata need eesmärgid läbi gigabitiühenduvuse
tagamiseks 2025. aastaks kõikidele peamistele sotsiaal-majandusliku arengu edendajatele,
nagu koolid, transpordisõlmed, peamised avalike teenuste osutajad ning intensiivselt
digilahendusi kasutavad ettevõtjad. Sellise kiiruse juures kujuneb internet tõeliseks ülemaailmse
teabevahetuse vahendiks, mis koosneb kõrge interaktiivsuse tasemega, pidevalt omavahel
ühenduses olevatest ja hõlpsasti laiendatavatest sensoritest, protsessoritest ja salvestitest, kuigi
selliste ühenduvuseesmärkide saavutamiseks tuleb pöörata suuremat tähelepanu mobiilsele
ja satelliidimõõtmele[5] – komisjon üritab seda saavutada oma tegevuskavaga „5G Euroopa
jaoks“[6].

SAAVUTUSED

Koordineerides seda ülemaailmse internetipoliitika jälgimise platvormiga (Global Internet
Policy Observatory (GIPO)), käivitas komisjon 22. aprillil 2015 platvormi giponet.org, et aidata
muuta interneti haldamist demokraatlikumaks ja kasutajasõbralikumaks[7].
Tänu direktiivile 89/552/EMÜ (nn piirideta televisiooni direktiiv), mida on ajakohastatud
direktiiviga 2007/65/EÜ (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv), ning tänu elektroonilise side
võrke ja teenuseid reguleerivale raamistikule (direktiiv 96/19/EÜ ja selle 2002. aasta aprilli
ja 2009. aasta novembri muudetud versioonid), millega telekommunikatsiooniturg alates 1.
jaanuarist 1998 täielikult konkurentsile avati, on ELil nüüd kõrgtasemel kasutajaõiguste ja
tarbijakaitse süsteem, mis hõlmab järgmist:
— Euroopa ühtne hädaabinumber 112 (direktiiv 2009/136/EÜ), kadunud lastest teatamise

vihjeliin 116000, lasteabi telefon 116111 ning emotsionaalse abi telefon 116123;

— õigus vahetada ühe tööpäeva jooksul tava- või mobiiltelefonioperaatorit, säilitades
olemasoleva telefoninumbri, st numbri liikuvus (direktiiv 2009/136/EÜ);

— madalam hind elektroonilise side eest[8], mis tipneb viimaks rändlustasude kaotamisega
(juunis 2017)[9];

— lairibaühenduse baasteenuse ulatuslik kättesaadavus, seda peamiselt tänu mobiilse ja
satelliitlairibaühenduse arengule;

— „eu“ tippdomeen (määrus (EÜ) nr 733/2002);

— õigusaktid, mis käsitlevad eraelu puutumatust (direktiiv 2009/136/EÜ) ja andmekaitset
(direktiiv 95/46/EÜ) ja mida täiustati edasi uue andmekaitset käsitleva reguleeriva
raamistikuga (määrus (EL) 2016/679 ja direktiiv 2016/680)[10]);

[4]COM(2016)0588, COM(2016)0587, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
[5]Vt „Streaming and Online Access to Content and Services“, Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni
jaoks koostatud uuring, 2014, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-
IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, lk 31.
[6]http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131.
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

[8]Määrus (EL) nr 531/2012, ELT L 172, 30.6.2012, lk 10.
[9]Määrus (EL) nr 2015/2120, ELT L 310, 26.11.2015, lk 1. Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid
2015. aasta juunis kokkuleppele, mille parlament seejärel 2015. aasta oktoobris ametlikult vastu võttis: vt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf ja http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/20151022IPR98802/End-in-sight-for-mobile-phone-%E2%80%9Croaming%E2%80%9D-fees-and-
unequal-internet-access
[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=ET

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0588
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
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— tarbijate ja interneti teel tegutsevate ettevõtjate vaheliste vaidluste veebipõhise
lahendamise platvorm[11].

Et parandada riiklike regulatiivmenetluste ühtsust, näeb elektroonilise side Euroopa
reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) (vt määrus (EÜ) nr 1211/2009) ette
riiklike reguleerivate asutuste ja komisjoni koostöö, parimate tavade edendamise ning
ühise lähenemise, vältides samal ajal ebaühtlast reguleerimist, mis võiks moonutada
konkurentsi ühtsel telekommunikatsiooniturul. Spektri haldamise valdkonnas määratakse
mitmeaastases raadiospektripoliitika programmis kindlaks raadiospektri strateegilise
planeerimise ja ühtlustamise poliitikasuunad ja eesmärgid, et tagada siseturu toimimine
liidu poliitikavaldkondades, millega kaasneb spektri kasutamine, nagu elektrooniline
side, teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja kosmosetegevus, transport, energeetika ning
audiovisuaalpoliitika. Võrgu- ja infoturbe tagamiseks loodi määrusega (EÜ) nr 460/2004
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA), mille volitusi tugevdati pärast Euroopa Parlamendi
16. aprilli 2013. aasta resolutsiooni vastuvõtmist[12]. Alates 1999. aastast on ellu viidud
rida mitmeaastaseid turvalisema interneti programme. 6. juulil 2016 allkirjastasid Euroopa
Parlament ja nõukogu direktiivi meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt
kõrge tase kogu Euroopa Liidus[13]. Lisaks võttis parlament vastu määruse, millega muudetakse
eCall-süsteem kõigi pärast 2018. aasta aprilli toodetavate autode puhul kohustuslikuks[14].

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament pooldab jõulist ning kõrgtasemel IKT poliitikat ja on olnud selle valdkonna
õigusaktide vastuvõtmisel väga aktiivne. Samuti on parlament jätkuvalt aidanud IKT teemadele
tähelepanu juhtida algatusraportite vastuvõtmise, suuliste ja kirjalike küsimuste, uuringute[15],
seminaride[16], arvamuste ja resolutsioonide abil ning nõudes riikide jõupingutuste suuremat
kooskõlastamist üleeuroopaliste teenuste arendamiseks ning ELi tuge IKT-teemalistele
teadusuuringutele ja arendustööle[17].
Parlament on tuletanud meelde, et nn digitaalse dividendi spektrit tuleb kasutada lairibateenuse
võimaldamiseks kõigile ELi kodanikele, ning on rõhutanud, et tuleb jätkata tööd kõikjal
kättesaadava kiire lairibaühenduse ning digitaalse kirjaoskuse ja pädevuse tagamiseks kõigile
kodanikele ja tarbijatele[18]. Samuti on parlament rõhutanud küberruumi turvalisuse tähtsust[19],
et tagada eraelu puutumatuse ja kodanikuvabaduste üldiselt kindel kaitse digitaalkeskkonnas.
Samal ajal toetab parlament kindlalt tehnoloogilist neutraalsust, võrguneutraalsust ja -vabadust
Euroopa kodanike jaoks ning meetmeid teenustele ja rakendustele juurdepääsuks või nende
kasutamiseks telekommunikatsioonivõrkude kaudu, austades seejuures kodanike põhiõigusi
ja -vabadusi; selliste meetmetega tuleb samuti tagada, et internetiteenuse pakkujad ei piira
kasutajate võimalusi sisule ja rakendustele juurde pääseda ja/või kasutada vabalt valitud
teenuseid[20].

[11]Platvorm asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ning lisateavet leiab aadressil http://
ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

[12]Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0103.
[13](2013/0027(COD)), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta,
millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).
[14]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
[15]http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html#studies
[16]http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops#documents
[17]„Ubiquitous Development of the Digital Single Market“, Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni
jaoks koostatud uuring, 2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-
IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
[18]ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 45.
[19]ELT C 332 E, 15.11.2013, lk 22.
[20]ELT C 153 E, 31.5.2013, lk 128.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0103
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html#studies
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops#documents
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
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Parlament tugevdab selliseid tagatisi süsteemselt õigusaktide abil. Parlament on rändlustasude
kaotamise ja võrgu neutraalsuse standardite kehtestamise eestvedaja[21]. Parlament on algatanud
ja lõpule viinud olulise seadusandliku töö direktiiviga kiire elektroonilise side võrkude
kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta[22] ning määrusega e-identimise ja e-
tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul[23].
27. aprillil 2016 võeti vastu direktiiv (EL) 2016/680[24]. Selle eesmärk on tagada füüsilistele
isikutele põhiõigus tõhusale kaitsele isikuandmete töötlemisel. Lisaks sellele võtsid parlament
ja nõukogu vastu määruse (EL) 2016/679[25] füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete
töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Määrusega püütakse kõrvaldada
järgmised puudused: andmekaitse rakendamise killustatus kõikjal liidus, õiguskindlusetus ning
avalikkuses laialt levinud seisukoht, et eelkõige internetiga seonduvad märkimisväärsed ohud
füüsiliste isikute kaitsele.
Hiljuti viis parlament edukalt lõpule õigusloometöö seoses andmekaitseraamistiku ja
küberjulgeoleku eeskirjade reformiga (direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja
infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus (2013/0027(COD)).
Parlament korraldas omapoolse võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) kontrollimise ning
ei andnud sellest tulenevalt oma 4. juuli 2012. aasta seadusandlikus resolutsioonis[26] luba selle
sõlmimiseks.
Euroopa Parlament jälgib tähelepanelikult, kuidas komisjon viib ellu digitaalse ühtse turu
strateegia tegevuskava ja 16 algatust, mis tuleb teha 2016. aasta lõpuks. Parlament võttis
19. jaanuaril 2016 vastu algatusraporti ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks
(2015/2147(INI))[27]. Selle raporti keskmes on põhjendamatute asukohapõhiste piirangute
vältimine, vajadus kestva tarbijakaitse järele, mis kehtiks nii internetist kui ka mujalt ostetavate
kaupade puhul, pakkide piiriülese kättetoimetamise täiustamine, digitaalse innovatsiooni
tõkete kaotamine ning eraelu puutumatuse ja andmekaitse režiimide kooskõla[28]. Parlament
teeb praegu mahukat õigusloometööd ettepanekutega, mis esitati järelmeetmetena digitaalse
ühtse turu strateegiale ja resolutsioonile ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks[29]

ning milles käsitletakse selliseid küsimusi nagu põhjendamatud asukohapõhised piirangud[30],
pakkide piiriülene kättetoimetamine[31], veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus[32],
tarbijakaitsealase koostöö määruse läbivaatamine[33], audiovisuaalmeedia teenused[34], kaupade
interneti- ja muu kaugmüügi lepingud[35] ning digitaalse sisu üleandmise lepingud[36].

[21]Määrus (EL) nr 2015/2120, ELT L 310, 26.11.2015, lk 1.
[22]Direktiiv 2014/61/EL, ELT L 155, 23.5.2014, lk 1.
[23]Määrus (EL) nr 910/2014, ELT L 257, 28.8.2014, lk 73.
[24]Direktiiv (EL) 2016/680, ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.
[25]Määrus (EL) 2016/679, ELT L 119/1, 4.5.2016, lk 1.
[26]ELT C 349 E, 29.11.2013, lk 552.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//ET
[28]http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20160114IPR09903/Stop-geo-blocking-and-boost-e-
commerce-and-digital-innovation-says-Parliament
[29]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0009.
[30]Ettepanek võtta vastu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist
kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX
%3A52016PC0289
[31]Ettepanek võtta vastu määrus pakkide piiriülese kättetoimetamise kohta https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/ET/1-2016-285-ET-F1-1.PDF
[32]Ettepanek võtta vastu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul https://
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ET/1-2015-627-ET-F1-1.PDF
[33]Ettepanek võtta vastu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste
vahelise koostöö kohta (2016/0148(COD)), http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-
revision-proposal_en.pdf
[34]Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL
audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52016PC0289
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52016PC0289
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ET/1-2016-285-ET-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ET/1-2016-285-ET-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ET/1-2015-627-ET-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ET/1-2015-627-ET-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0148(COD)
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_en.pdf
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kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda (COM(2016)0287), http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?
doc_id=15948
[35]Ettepanek võtta vastu direktiiv kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi lepingutega seonduvate teatavate
aspektide kohta, (COM(2015)0635 final – 2015/0288(COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?
qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0635
[36]Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate
teatavate aspektide kohta, (COM(2015)0634 final – 2015/0287 (COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/
TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0287
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0635
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0288(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0634
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0287(COD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
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