AJONEUVOJEN SÄÄNTELYKEHYS JA
STRATEGIAN KESKEINEN SISÄLTÖ

Liikenneneuvos Kari Saari

KANSALLINEN SÄÄNTELYKENTTÄ
LVM
-tekninen hyv.
-rekisteröinti
-käyttö/kuormitus

TEM

YM

-kilpailuoikeus
-tuoteturvallisuus

-ympäristöv.
- polttoainev.

VM

OPM

- verotus

- alan yleinen koulutus

SM

STM

-valvonta
-yleisturvallisuus
-pelastust.

-traktorit/työkoneet
-vakuutus

OM
-rangaistuss
-säädöstarkastus

SÄÄNTELY-YMPÄRISTÖ MUUTTUNUT EU:N
MYÖTÄ YK:N KAUTTA KANSAINVÄLISEKSI

Cars 21:n ja Better Regulationin vaikutus
”PERINTEINEN” VÄISTYVÄ
DIREKTIIVEILLÄ
SÄÄTÄMINEN

EY:n
parlamenti
n ja
neuvoston
direktiivit

EY:n
komission
(komitologia)
direktiivit

DIREKTIIVIT
(rinnakkaisena vastaavien
E-sääntöjen käyttö sallittu)

DIREKTIIVIT
- Säädettävä kansallisesti
voimaan

www.lvm.fi
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NYKYISIN ”YLEISTYVÄ”
EY-ASETUKSILLA
SÄÄTÄMINEN

EY:n
parlamentin
ja
neuvoston
asetukset

TULOSSA LISÄKSI YK:N ESÄÄNTÖJEN
PAKOLLISUUDEN KAUTTA
SÄÄTÄMINEN
EY:n
komission
(ns.
delegoidut)
asetukset

EY-ASETUKSET
(rinnakkaisena ja jatkossa
pääosin pakollisena Esääntöjen käyttö)

EY- ASETUKSET

EY:n autojen
yleinen
turvallisuusasetus
N:o 661/22009
- Kumosi 50
ajoneuvon
turvallisuuden
erityisdirektiiviä
pääosin 11.2014
lähtien

Valmisteilla
neuvoston
päätös
kumottuja
erityisdirektiive
jä vastaavien
E-sääntöjen
pakollisuudesta

Ajoneuvojen turvallisuutta
koskevat vaatimukset
pakollisesti noudatettaviksi Esäännöiksi ja vaatimusten
kehitystyö siirtyy Brysselin EUtyöstä Geneven E-sääntötyöhön

-Suoraan voimassa
-Teknisiä vaatimuksia ei saa
kansallisesti säätää
- Kansalliset sanktio- ja
seurantasäännökset vaaditaan
säätää
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Suomen vaikutusosuus EU:ssa

Suomella:
2,02 % äänimäärästä
edustaa 1,1 %
väkimäärästä
www.lvm.fi
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Pienen maan toimintakeinot
Ajettavien asioiden priorisointi/resurssit
Riittävä ennakointi/YK:n ja EU:n työohjelmat
Tehokas sidosryhmäyhteistyö
EU/YK säädöshankkeista ”reaaliaikainen” tiedonvälitys
sidosryhmille
Suomen kannan muodostaminen mahd. aikaisessa
valmisteluvaiheessa
FI:lle tärkeätä tavoitetta ajava, tutkimustietoon
nojaava, perusteltu esitys YK:n/komission työryhmään
Aktiivinen verkostoituminen
a) YK:n/komission valmistelijoihin
b) samaa asiaa ajavien maiden kanssa
www.lvm.fi
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STRATEGISET PAINOPISTEET -> 2015

www.lvm.fi
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Tavoitteet tarkasteltuna eri
ajoneuvonäkökulmista

www.lvm.fi

29.1.2010

8

KESKEISET TAVOITTEET -> 2015
Parannetaan säännöskehityksen ennakoitavuutta
Yksinkertaistetaan säädösrakennetta vastaamaan paremmin EU:n uutta
Better Regulation- norminantoprosessia
Luodaan tehokkaasti toimiva sidosryhmäprosessi
Edistetään FI:n ajoneuvoalan teollisuuden toimintaedellytyksiä
kehittämällä hyväksyntä- ja testauspalveluja sekä niiden saatavuutta
Laaditaan mitat ja massat -strategia
Kehitetään katsastusalan markkinoiden toimivuutta
Lisätään Suomen liikenneturvallisuuteen ja ajoneuvoalan valmistukseen
vaikuttavien erityisseikkojen huomioonottamista kansainvälisissä
säännöksissä

www.lvm.fi
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KESKEISET TAVOITTEET -> 2015
Ajoneuvosäännöksiä kehittämällä edistetään uusien
käyttövoimaratkaisujen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden vakiintumista
markkinoille
Toteutetaan ajoneuvosektorin osalta hiilidioksidipäästöjen
vähennysohjelmaa tavoittelemalla uusien henkilöautojen
keskimääräiseksi CO2-päästöksi max 130 g/km vuonna 2015
Myötävaikutetaan ilmastotavoitteiden mukaisesti henkilöautokannan n.
7 %:n vuosittaisen uudistumistavoitteen toteuttamiseen
Tehostetaan ajoneuvo- ja tarvikekaupan markkinavalvontaa
Edistetään uuden teknologian turvallisuus-, päästö- ja ITS - ratkaisujen
yleistymistä ajoneuvoihin

www.lvm.fi
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