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specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de aanhoudende COVID-19-crisis in verband met de 
vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, het uitstel van bepaalde periodieke 
controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving en de verlenging van bepaalde 

termijnen als bedoeld in Verordening (EU) 2020/698 (1)) 

(2021/C 78 I/01) 
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Datum van kennisgeving aan de Commissie: 1.3.2021 

Finland heeft overeenkomstig Verordening (EU) 2021/267 van het Europees Parlement en de Raad besloten de volgende 
bepaling(en) niet toe te passen: 

— artikel 3, lid 1, betreffende de geldigheid van rijbewijzen krachtens Richtlijn 2006/126/EG (2); 

— artikel 3, lid 2, betreffende de geldigheid van de rijbewijzen op grond van Richtlijn 2006/126/EG, die reeds was 
verlengd door de toepassing van artikel 3 van Verordening (EU) 2020/698 (3); 

— artikel 4, lid 1, betreffende de regelmatige inspecties van tachografen in het wegvervoer uit hoofde van Verordening (EU) 
nr. 165/2014 (4); 

— artikel 4, lid 2, betreffende de vernieuwing van bestuurderskaarten overeenkomstig Verordening (EU) nr. 165/2014; 

— artikel 4, lid 3, betreffende de vervanging van bestuurderskaarten overeenkomstig Verordening (EU) nr. 165/2014; 

— artikel 5, lid 1, betreffende de termijnen voor de periodieke technische controle van motorvoertuigen en 
aanhangwagens uit hoofde van Richtlijn 2014/45/EU (5); 

(1) PB L 60 van 22.2.2021, blz. 1.
(2) Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PB L 403 van 

30.12.2006, blz. 18).
(3) Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke 

maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, 
getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van 
de vervoerswetgeving (PB L 165 van 27.5.2020, blz. 10).

(4) Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het 
wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften 
van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 60 van 28.2.2014, blz. 1).

(5) Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van 
motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG (PB L 127 van 29.4.2014, blz. 51).
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— artikel 5, lid 2, betreffende de geldigheid van controlecertificaten uit hoofde van Richtlijn 2014/45/EU; 

— artikel 7, lid 1, betreffende de geldigheid van de communautaire vergunning voor goederenvervoer over de weg uit hoofde 
van Verordening (EG) nr. 1072/2009 (6); 

— artikel 7, lid 2, betreffende de geldigheid van het bestuurdersattest krachtens Verordening (EG) nr. 1072/2009; 

— artikel 8, lid 1, betreffende de geldigheid van de communautaire vergunning voor personenvervoer uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1073/2009 (7);   

(6) Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke 
regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72).

(7) Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke 
regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 561/2006 (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 88).
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