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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1

Nr. 47/681

2019/EØS/47/60

av 3. januar 2017
om framgangsmåter for identifikasjon av fartøyer i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2013/53/EU om fritidsfartøyer og vannscootere(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR ––

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/53/EU av 20. november 2013 om fritidsfartøyer og vannscootere,
og om oppheving av direktiv 94/25/EF(1), særlig artikkel 49 nr. 1 bokstav c), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

For å sikre en bedre gjennomføring av kodesystemet som i henhold til direktiv 2013/53/EU kreves for identifikasjon av
fartøyer, og for å lette samarbeidet mellom medlemsstatene og gi økt åpenhet, må det fastsettes minstekrav til
framgangsmåten for tildeling og forvaltning av entydige produsentkoder.

2)

Det bør fastsettes at hver enkelt medlemsstat har ansvar for å utpeke en nasjonal myndighet eller et nasjonalt organ som
skal tildele den entydige produsentkoden, og som vil være et sentralt kontaktpunkt for tildeling og forvaltning av
produsentkoder.

3)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen for fritidsfartøydirektivet, nedsatt ved
artikkel 50 nr. 1 i direktiv 2013/53/EU —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL 1
GENERELLE BESTEMMELSER

Artikkel 1
Formål
I denne forordning fastsettes regler for identifikasjon av fartøyer, og særlig regler for tildeling og forvaltning av produsentkoder.
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 1 av 4.1.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2017 av 17. mars 2017 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions
tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 30.
(1) EUT L 354 av 28.12.2013, s. 90.
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Artikkel 2

Definisjoner
I denne forordning menes med:

a) «nasjonalt organ» et organ som er utpekt av den nasjonale myndigheten i hver medlemsstat til å tildele den entydige
produsentkoden,

b) «stat der produsenten er etablert» staten der produsenten har sitt forretningskontor, dersom det dreier seg om en juridisk
person, eller en fast adresse, dersom det dreier seg om en fysisk person,

c) «nasjonalt register» det registeret i hver enkelt medlemsstat der det er registrert en entydig produsentkode for produsenter
etablert på deres territorium,

d) «tredjestatsregister» det registeret på Kommisjonens samarbeidsplattform der det er registrert en entydig produsentkode for
produsenter etablert i tredjestater,

e) «medlemsstatsregister» sammenstillingen av nasjonale registre på Kommisjonens samarbeidsplattform,

f)

«register for meldte organer» det registeret på Kommisjonens samarbeidsplattform der det er registrert en identifikasjonskode
for vurdering av ferdigbygd produkt.
KAPITTEL 2

SAMMENSETNINGEN AV FARTØYETS IDENTIFIKASJONSNUMMER

Artikkel 3
Fartøyets identifikasjonsnummer
1.

Et fartøys identifikasjonsnummer skal inneholde følgende elementer, i denne rekkefølgen:

a) produsentens landkode, som angir hvor produsenten er etablert,

b) den entydige produsentkoden som tildeles av en medlemsstats nasjonale myndighet; imidlertid kan samme tegnkombinasjon,
som utgjør en entydig produsentkode og er generert av en nasjonal myndighet eller et nasjonalt organ i én medlemsstat, også
genereres av en nasjonal myndighet eller et nasjonalt organ i en annen medlemsstat, med en betydningsskillende del som er
produsentens landkode,

c) et entydig serienummer som tildeles av produsenten til identifikasjon av fartøyet, og som bare benyttes én gang av denne
produsenten; imidlertid kan samme tegnkombinasjon også benyttes av en annen produsent, med en betydningsskillende del
som er kombinasjonen av den entydige produsentkoden og produsentens landkode,
d) produksjonsmåned og produksjonsår,
e) årsmodell, tilsvarende året da fartøyet skal bringes i omsetning.
2. Sammensetningen av fartøyets identifikasjonsnummer skal være i samsvar med nr. 2.1 annet ledd i vedlegg I til direktiv
2013/53/EU.
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KAPITTEL 3
TILDELING OG FORVALTNING AV ENTYDIG PRODUSENTKODE

Artikkel 4
Tildeling av entydig produsentkode
1. Medlemsstatens nasjonale myndighet eller nasjonale organ skal tildele entydig produsentkode på anmodning fra en
produsent eller dens representant i samsvar med artikkel 6 eller 7.

2. Den entydige produsentkoden skal genereres og tildeles bare én gang av en medlemsstats nasjonale myndighet eller
nasjonale organ. Hver produsent skal ha bare én entydig kode til bruk i hele EU-markedet.

Artikkel 5
Nasjonal myndighet for tildeling av entydig produsentkode
1. Hver medlemsstat skal utpeke den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet som har ansvar for tildeling av den
entydige produsentkoden.

2. Hver medlemsstat skal gi Kommisjonen melding om den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet som har
myndighet til å tildele den entydige produsentkoden.

Artikkel 6
Framgangsmåte for tildeling av entydig produsentkode til en produsent etablert i en medlemsstat
1. En produsent skal, før den bringer et fartøy i omsetning på EU-markedet, levere en søknad om tildeling av entydig
produsentkode – på et språk som lett kan forstås av myndigheten der søknaden blir levert, slik denne myndigheten fastsetter –
til den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet i medlemsstaten der produsenten er etablert.

2. Med søknaden nevnt i nr. 1 skal det følge en kopi av et dokument som godtgjør at produsenten er etablert i sin
medlemsstat, på et språk som lett kan forstås av myndigheten der søknaden blir levert, slik denne myndigheten fastsetter.

3. Den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet skal, etter å ha kontrollert søknaden, tildele den entydige
produsentkoden i samsvar med artikkel 4.

4. Hver medlemsstat skal sikre at den entydige produsentkoden er registrert i det nasjonale registeret. Disse opplysningene
skal stilles til rådighet for alle medlemsstater i medlemsstatsregisteret.

Artikkel 7
Framgangsmåte for tildeling av entydig produsentkode til en produsent etablert i en tredjestat
1. En produsent etablert i en tredjestat, eller dens representant, skal, før den bringer et fartøy i omsetning på EU-markedet,
levere en søknad om tildeling av entydig produsentkode – på et språk som lett kan forstås av myndigheten der søknaden blir
levert, slik denne myndigheten fastsetter – til den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet i medlemsstaten der
produsenten ønsker å bringe fartøyet i omsetning. Søknaden skal leveres i bare én medlemsstat.

Nr. 47/684

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

13.6.2019

2. Med søknaden nevnt i nr. 1 skal det følge en kopi av et dokument som godtgjør at produsenten er etablert i den aktuelle
tredjestaten, på et språk som lett kan forstås av myndigheten der søknaden blir levert, slik denne myndigheten fastsetter.

3. Etter å ha mottatt søknad fra en produsent skal medlemsstatens nasjonale myndighet eller nasjonale organ kontrollere at
kodekombinasjonen er tilgjengelig i tredjestatsregisteret, for å sikre at det er første gang produsenten leverer en søknad til en
medlemsstat.

4. Etter kontrollen nevnt i nr. 3 skal medlemsstatens nasjonale myndighet eller nasjonale organ føre produsentens navn og
adresse inn i tredjestatsregisteret for å angi at medlemsstaten har påbegynt tildelingen av en entydig produsentkode.

5. Den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet skal, etter å ha kontrollert søknaden, tildele produsenten en entydig
produsentkode i samsvar med artikkel 4. En produsent etablert i en tredjestat skal tildeles bare én entydig produsentkode av den
nasjonale myndigheten, og bare i én medlemsstat.

6. Når den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet tildeler en entydig produsentkode til en produsent etablert i en
tredjestat, skal myndigheten eller organet registrere den i tredjestatsregisteret.

Artikkel 8
Framgangsmåte ved vurdering av ferdigbygd produkt
1. Ved vurdering av ferdigbygd produkt som nevnt i artikkel 19 og 23 i direktiv 2013/53/EU, der det meldte organet skal
påføre fartøyets identifikasjonsnummer på sitt ansvar, skal den entydige produsentkoden framkomme i identifikasjonskoden for
vurdering av ferdigbygd produkt, og skal tildeles av den nasjonale myndigheten i medlemsstaten der det meldte organet er
etablert.

2. Når et meldt organ tildeler en identifikasjonskode for vurdering av ferdigbygd produkt, skal det registrere koden i
registeret for meldte organer.

Artikkel 9
Gebyrer
Medlemsstatene kan fastlegge gebyrregler for tildelingen av den entydige produsentkoden.

KAPITTEL 4
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 10
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 3. januar 2017.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President

__________
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