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EUROOPAN DIGITAALISTRATEGIA

Vuodesta 1995 lähtien tieto- ja viestintätekniikka on vauhdittanut tuottavuuden
lisääntymistä ja talouskasvua EU:ssa[1]. Siihen kuuluu monia eri tekniikoita tietotekniikasta
ja televiestinnästä lähetystoimintaan, äänen ja kuvan käsittelyyn ja siirtoon sekä
verkkopohjaisiin valvonta- ja seurantatoimintoihin. Kolmena viime vuosikymmenenä
eri tekniikoiden ”lähentyminen” on hämärtänyt televiestinnän, lähetystoiminnan ja
tietotekniikan välisiä rajoja. Älypuhelimet, taulutietokoneet ja hybriditelevisiot ovat tästä
parhaita esimerkkejä. Vaikka lineaarinen lähetystoiminta on edelleen tärkein tiedon ja
viihteen levitystapa Euroopassa, yhä enemmän audiovisuaalista sisältöä on saatavilla
tilauksesta, ja internetistä on tullut kaikkialla läsnä oleva 4G-yhteyksien (pian seuraavan
sukupolven 5G) ja ”esineiden internetin” (kuten autojen liittäminen verkkoon, päälle
puettavat laitteet ja sensorit) ilmiömäisen kehityksen myötä.

OIKEUSPERUSTA

Vaikka perussopimuksissa ei ole nimenomaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa koskevia
määräyksiä, unioni voi toteuttaa alan toimia erinäisten alakohtaisten ja monialaisten
politiikkojen puitteissa, kuten teollisuuspolitiikka (SEUT:n 173 artikla), kilpailupolitiikka
(SEUT:n 101-109 artikla), kauppapolitiikka (SEUT:n 206–207 artikla), Euroopan laajuiset
verkot (SEUT:n 170–172 artikla), tutkimus ja teknologinen kehittäminen sekä avaruuspolitiikka
(SEUT:n 179–190 artikla) ja lainsäädännön lähentäminen (SEUT:n 114 artikla). Samoin
SEUT:n 28, 30, 34 ja 35 artikla (tavaroiden vapaa liikkuvuus), 45–66 artikla (henkilöiden,
palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus), 165–166 artikla (koulutus, ammatillinen koulutus,
nuoriso ja urheilu) sekä 167 artikla (kulttuuri) ovat digitaalisen Euroopan kannalta keskeisiä
määräyksiä.

TAVOITTEET

Lissabonin strategian[2] jälkeen sovittiin Euroopan digitaalistrategiasta[3], joka sisältyy
komission hyväksymään Eurooppa 2020 -strategiaan yhtenä sen seitsemästä
lippulaivahankkeesta. Toukokuussa 2010 julkaistussa strategiassa korostetaan tieto- ja
viestintätekniikan keskeistä roolia, jos unioni haluaa saavuttaa vuodeksi 2020 asettamansa
tavoitteet. Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan laajakaistan yleisen käyttöönoton merkitystä
sosiaalisen osallisuuden ja EU:n kilpailukyvyn kannalta. Digitaalistrategiassa asetetaan
laajakaistatavoitteita: 1) kattava peruslaajakaista 100 prosentille EU:n kansalaisista, 2) nopea
laajakaista vuoteen 2020 mennessä siten, että 30 Mbit/s:n tai nopeampi laajakaista kattaa
100 prosenttia EU:n kansalaisista ja 3) ultranopea laajakaista vuoteen 2020 mennessä siten,

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[2]Tavoitteena oli tehdä unionista maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee
ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.9.3.pdf
[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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että 50 prosentilla EU:n kotitalouksista on yli 100 Mbit/s:n internetyhteys. Komissio ehdotti
parlamentille ja neuvostolle 14. syyskuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Verkkoyhteydet
kilpailukykyisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa”[4]

kyseisten tavoitteiden tarkistamista niin, että uutena tavoitteena on gigabittiyhteydet kaikille
esimerkiksi koulujen, liikenteen solmukohtien ja pääasiallisten julkisten palvelujen tarjoajien
kaltaisille tärkeille sosioekonomisille vaikuttajille ja laajasti digitalisoituneille yrityksille.
Näillä nopeuksilla internetistä tulee todellinen maailmanlaajuisen tiedonvälityksen väline, joka
muodostuu hyvin interaktiivisista, jatkuvasti yhteydessä olevista ja helposti laajennettavista
sensoreista, prosessoreista ja tallennusyksiköistä. Jotta nämä yhteystavoitteet saavutetaan,
on kuitenkin painotettava enemmän mobiili- ja satelliittisovelluksia[5]. Tämä on komission
tavoitteena tiedonannossa ”5G-Eurooppa: toimintasuunnitelma”[6].

SAAVUTUKSET

Komissio avasi 22. huhtikuuta 2015 maailmanlaajuisen internetin toiminnan seurantavälineen
(Global Internet Policy Observatory, GIPO) yhteydessä giponet.org -foorumin,
jonka tarkoituksena on osaltaan tehdä internetin hallinnasta demokraattisempaa ja
käyttäjäystävällisempää.[7]

Järjestely perustuu direktiiviin 89/552/ETY (Televisio ilman rajoja -direktiivi, joka on
ajantasaistettu audiovisuaalisia mediapalveluja koskevalla direktiivillä 2007/65/EY) sekä
sähköisiä viestintäverkkojen ja -palvelujen uuteen sääntelyjärjestelmään (direktiivi 96/19/EY ja
sen huhtikuussa 2002 ja marraskuussa 2009 tehdyt tarkistukset), jolla toteutettiin 1. tammikuuta
1998 alkaen täydellinen kilpailu televiestintämarkkinoilla. Järjestely muodostuu muun muassa
seuraavista osista:
— yhtenäinen Euroopan hätänumero 112 (direktiivi 2009/136/EY),

puhelinnumero 116 000 lasten katoamisilmoituksia varten, lasten auttava puhelin 116 111
ja henkisen tuen puhelin 116 123

— oikeus vaihtaa lankapuhelimen tai matkaviestimen operaattoria yhden työpäivän
kuluessa ja säilyttää samalla alkuperäinen puhelinnumero (numeroiden siirrettävyys,
direktiivi 2009/136/EY)

— sähköisen viestinnän edullisemmat hinnat[8] ja lopulta verkkovierailumaksujen
poistaminen kokonaan (kesäkuuhun 2017 mennessä)[9]

— peruslaajakaistan suuri kattavuus, joka perustuu pääasiassa mobiili- ja satelliittilaajakaistan
kehitykseen

— unionin aluetunnus .eu (asetus (EY) N:o 733/2002)

[4]COM(2016)0588, COM(2016)0587, http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/
commission_europeenne/com/2016/0587/COM_COM(2016)0587_FI.pdf
[5]Ks. Streaming and Online Access to Content and Services, Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokunnan teettämä selvitys, 2014, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, s. 31.
[6]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0588&from=EN
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

[8]Asetus (EU) N:o 531/2012, EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10.
[9]Asetus (EU) N:o 2015/2120, EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1. Komissio, parlamentti ja neuvosto
pääsivät asiasta yhteisymmärrykseen kesäkuussa 2015, ja parlamentti hyväksyi verkkovierailumaksujen
poistamisen virallisesti lokakuussa 2015. Ks. 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

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://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0587/COM_COM(2016)0587_FI.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0587/COM_COM(2016)0587_FI.pdf
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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— yksityisyyden suojaa (direktiivi 2009/136/EY) ja henkilötietojen suojaa (direktiivi
N:o 95/46/EY) koskeva lainsäädäntö, jota tietosuojaa koskeva uusi sääntelykehys (asetus
(EU) 2016/679 ja direktiivi 2016/680) edelleen vahvistaa[10]

— kuluttajien ja verkkokauppiaiden verkkovälitteinen riidanratkaisualusta[11].

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) (asetus (EY)
N:o 1211/2009) huolehtii kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission välisestä yhteistyöstä
ja edistää hyviä käytäntöjä ja yhteisiä lähestymistapoja, jotta voidaan yhtenäistää kansallisia
sääntelymenettelyjä ja vältetään samalla sääntelyn epäyhtenäisyys, joka voisi vääristää
kilpailua televiestinnän sisämarkkinoilla. Monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman avulla
laaditaan ohjeistusta ja asetetaan tavoitteita taajuuksien käytön strategista suunnittelua ja
yhdenmukaistamista varten, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden toimivuus taajuuksia
käyttävillä unionin politiikanaloilla, kuten sähköinen viestintä, tutkimus, teknologian
kehittäminen ja avaruus, liikenne, energia-ala ja audiovisuaaliala. Verkko- ja tietoturva-
asioita varten on perustettu Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) asetuksella
(EY) N:o 460/2004. Viraston toimeksianto vahvistui entisestään, kun parlamentti hyväksyi
16. huhtikuuta 2013 päätöslauselman[12] asiaa koskevasta ehdotuksesta. Vuodesta 1999 on
toteutettu useita monivuotisia internetin käyttöturvallisuuden parantamisohjelmia. Parlamentti
ja neuvosto hyväksyivät 6. heinäkuuta 2016 direktiivin toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa[13]. Lisäksi
parlamentti on hyväksynyt asetuksen[14], jonka mukaisesti eCall-tekniikan asentamisesta tulee
pakollista huhtikuun 2018 jälkeen valmistetuissa autoissa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti kannattaa määrätietoista ja kehittynyttä tieto- ja viestintätekniikkapolitiikkaa, ja se
on toiminut hyvin aktiivisesti alan lainsäädännön antamisessa. Se on myös jatkuvasti vaikuttanut
siihen, että tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät kysymykset ovat pysyneet esillä, esittämällä
lukuisia suullisia ja kirjallisia kysymyksiä, valiokunta-aloitteisia mietintöjä, lausuntoja ja
päätöslauselmia sekä teettämällä selvityksiä[15] ja järjestämällä seminaareja[16]. Se on kehottanut
tehostamaan kansallisten toimien koordinointia Euroopan laajuisten palvelujen kehittämiseksi
ja lisäämään viestintätekniikan tutkimuksen ja kehittämisen EU-tukea[17].
Parlamentti on myös muistuttanut, että taajuusylijäämää on hyödynnettävä siten, että
laajakaista saadaan kaikkien kansalaisten ulottuville, ja että on varmistettava nopeiden
laajakaistayhteyksien yleiset käyttömahdollisuudet sekä kaikkien kansalaisten ja kuluttajien
digitaalinen lukutaito ja osaaminen[18]. Se on korostanut, että on tärkeää varmistaa
tietoverkkojen turvallisuus[19] ja turvata vahva yksityisyyden suoja ja muut kansalaisvapaudet
digitaaliympäristössä. Samalla parlamentti on pyrkinyt voimakkaasti edistämään teknologian ja

[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
[11]Alustaan voi tutustua osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/, ja lisätietoja on osoitteessa http://
ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

[12]Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0103.
[13](2013/0027(COD)), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä
heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi
koko unionissa, EUVL L 194, 19.7.2016, s. 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, Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokunnan teettämä selvitys, 2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
[18]EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 45.
[19]EUVL C 332 E, 15.11.2013, s. 22.

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%23studies
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops%23documents
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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verkon neutraaliutta ja unionin kansalaisten verkkovapauksia sekä televiestintäverkkojen kautta
tarjottavien palvelujen ja sovellutusten saatavuutta ja käyttöä koskevia toimia kansalaisten
perusoikeuksia ja vapauksia kunnioittaen. Tällaisten toimien avulla on myös varmistettava,
että internetpalvelujen tarjoajat eivät rajoita käyttäjien mahdollisuuksia käyttää haluamaansa
sisältöä tai haluamiaan sovelluksia ja palveluja[20].
Parlamentti vahvistaa näitä takeita jatkuvasti lainsäädännön avulla. Se on ensimmäisten
joukossa poistamassa verkkovierailumaksuja ja asettamassa verkon neutraaliutta koskevia
standardeja[21]. Parlamentti teki aloitteen merkittävään lainsäädäntötyöhön, jonka päätteeksi
hyväksyttiin direktiivi toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton
kustannusten vähentämiseksi[22] ja asetus sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin
transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla[23].
Direktiivi (EU) 2016/680[24] hyväksyttiin 27. huhtikuuta 2016. Sillä pyritään takaamaan
luonnollisille henkilöille perusoikeus tehokkaaseen suojeluun henkilötietojen käsittelyssä.
Lisäksi parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet asetuksen (EU) 2016/679[25] luonnollisten
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.
Asetuksella pyritään korjaamaan tietosuojan täytäntöönpanon hajanaisuus eri puolilla
unionia, oikeudellinen epävarmuus ja laajalle levinnyt näkemys, jonka mukaan erityisesti
verkkoympäristössä toimimiseen liittyy luonnollisten henkilöiden suojelun kannalta
huomattavia riskejä.
Parlamentti sai äskettäin päätökseen lainsäädäntötyönsä tietosuojaa koskevan
sääntelykehyksen uudistamisesta ja kyberturvallisuussäännöistä (direktiivi toimenpiteistä
yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko
unionissa (2013/0027(COD)).
Parlamentti jatkoi omaa selvitystyötään väärentämisen vastaisesta kauppasopimuksesta
(ACTA) ja kieltäytyi sitten hyväksymästä sopimuksen tekemistä 4. heinäkuuta 2012
antamassaan lainsäädäntöpäätöslauselmassa[26].
Parlamentti seuraa tiiviisti komission toimintaa digitaalisten sisämarkkinoiden strategian
toteuttamisaikataulun ja niiden 16 toimenpiteen täytäntöönpanossa, jotka sen
on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä. Parlamentti hyväksyi
19. tammikuuta 2016 valiokunta-aloitteisen mietinnön ”Digitaalisten sisämarkkinoiden
toimenpidepaketti” (2015/2147(INI))[27]. Mietinnössä keskityttiin perusteettomien
maarajoitusten estämiseen, kestävän ja niin verkko-ostamisessa kuin perinteisessä kaupassa
sovellettavan kuluttajansuojan tarpeeseen, valtioiden rajat ylittävien pakettipalvelujen
parantamiseen, digitaalisen innovoinnin esteiden purkamiseen sekä yksityisyyttä ja
tietosuojaa koskevien järjestelmien johdonmukaisuuteen[28]. Parlamentti tekee parhaillaan
laajaa lainsäädäntötyötä, joka koskee digitaalisten sisämarkkinoiden strategian ja digitaalisten
sisämarkkinoiden toimenpidepaketista annetun parlamentin päätöslauselman[29] johdosta

[20]EUVL C 153 E, 31.5.2013, s. 128.
[21]Asetus (EU) N:o 2015/2120, EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1.
[22]Direktiivi 2014/61/EU, EUVL L 155, 23.5.2014, s. 1.
[23]Asetus (EU) N:o 910/2014, EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73.
[24]Direktiivi (EU) 2016/680, EUVL L 119/89, 4.5.2016, s. 1.
[25]Asetus (EU) N:o 2016/679, EUVL L 119/1, 4.5.2016, s. 1.
[26]EUVL C 349 E, 29.11.2013, s. 552.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//FI
[28]http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/20160114IPR09903/Mepit-vaativat-parannuksia-s%C3%A4hk
%C3%B6iseen-kaupank%C3%A4yntiin-ja-loppua-geoblokkaukselle
[29]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0009.

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//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0009


Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 5

esitettyjä ehdotuksia. Parlamentti käsittelee esimerkiksi perusteettomia maarajoituksia[30],
rajatylittäviä pakettipalveluja[31], verkkosisältöpalvelujen rajatylittävää siirrettävyyttä[32],
kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkistamista[33], audiovisuaalisia
mediapalveluja[34], verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevia sopimuksia[35] sekä
digitaalisen sisällön toimittamista koskevia sopimuksia[36].
Mariusz Maciejewski / Louis Dancourt / Boris Marschall
06/2017

[30]Ehdotus asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan
perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoillahttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?
uri=CELEX:52016PC0289&from=EN
[31]Ehdotus asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/
FI/1-2016-285-FI-F1-1.PDF
[32]Ehdotus asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla https://
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FI/1-2015-627-FI-F1-1.PDF
[33]Ehdotus asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten
yhteistyöstä (2016/0148(COD)), http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/
commission_europeenne/com/2016/0283/COM_COM(2016)0283_FI.pdf
[34]Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin
2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi (COM(2016)0287), http://ec.europa.eu/newsroom/
dae/document.cfm?doc_id=15948
[35]Ehdotus direktiiviksi tietyistä tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskeviin sopimuksiin
liittyvistä seikoista (COM(2015)0635 – 2015/0288(COD)), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=
1450431933547&uri=CELEX:52015PC0635
[36]Ehdotus direktiiviksi tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista
(COM(2015)0634 – 2015/0287(COD)), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450431933547&uri=
CELEX:52015PC0634

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0289&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0289&from=EN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-285-EN-F1-1.PDF
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