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Statsrådets förordning
om ändringar i konventionen om vägtrafik

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs: 

1 §
De ändringar i konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986) genom vilka det till arti-

kel 1 i konventionen fogas en ny punkt ab och en ny punkt ac och till konventionen en
ny artikel 34 bis träder i kraft den 14 juli 2022 enligt vad som har avtalats. 

Ändringarna har godkänts av republikens president den 5 november 2021. 

2 §
Bestämmelserna i ändringarna ska gälla som förordning. 

3 §
Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2022.

Helsingfors den 16 juni 2022

Kommunikationsminister Timo Harakka

Lagstiftningsråd Kirsi Miettinen
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ARTIKEL 1 
 
Definitioner 
 

(ab) “Automatiserat körsystem” avser ett 
fordonssystem som använder både hårdvara 
och pro-gramvara för att på ett varaktigt sätt 
utöva dynamisk kontroll över ett fordon. 

(ac) “Dynamisk kontroll” avser utförande i 
realtid av alla de operativa och taktiska funkt-
ioner som krävs för att framföra fordonet. I 
detta ingår att kontrollera fordonets rörelser i 
sidgående och längsgående riktning, iaktta 
vägen, reagera på händelser i vägtrafiken samt 
planera och signalera manövrar. 
 
 
ARTIKEL 34 bis 
 
Automatiserad körning 
 

Kravet på att varje fordon eller fordonskom-
bination i rörelse ska ha en förare anses vara 
uppfyllt när fordonet använder ett automatise-
rat körsystem som stämmer överens med 
 

(a) nationella tekniska föreskrifter samt till-
lämpliga internationella rättsliga instrument i 
fråga om hjulfordon, utrustning och delar som 
kan monteras på och/eller användas i hjulfor-
don, och 

(b) nationell lagstiftning som reglerar kör-
ning. 
 

Denna artikel tillämpas endast i det område 
hos en fördragsslutande part som omfattas av-
relevanta nationella tekniska föreskrifter och 
nationell lagstiftning om körning. 
 

 
ARTICLE 1   
 
Definitions   
 

(ab) “Automated driving system” refers to a 
vehicle system that uses both hardware and 
software to exercise dynamic control of a ve-
hicle on a sustained basis.   

(ac) “Dynamic control” refers to carrying 
out all the real-time operational and tactical 
functions required to move the vehicle. This 
includes controlling the vehicle’s lateral and 
longitudinal motion, monitoring the road, re-
sponding to events in the road traffic, and 
planning and signalling for manoeuvres. 
 
 
ARTICLE 34 bis  
 
Automated driving   
 

The requirement that every moving vehicle 
or combination of vehicles shall have a driver 
is deemed to be satisfied while the vehicle is 
using an automated driving system which 
complies with:  

(a) domestic technical regulations, and any 
applicable international legal instrument, con-
cerning wheeled vehicles, equipment and 
parts which can be fitted and/or be used on 
wheeled vehicles, and  

(b) domestic legislation governing opera-
tion.  
 

The effect of this Article is limited to the ter-
ritory of the Contracting Party where the rele-
vant domestic technical regulations and legis-
lation governing operation apply. 
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