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BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/2173 VAN DE COMMISSIE
van 8 december 2021
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 wat betreft geharmoniseerde normen voor
systemen voor behandeling van afvalwater, elektrisch aangedreven lenspompen, plaatjes van de
bouwer en maximum laadvermogen van kleine vaartuigen
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende
Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het
Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG
van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name artikel 10, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad (2) worden producten
die in overeenstemming zijn met geharmoniseerde normen of delen ervan waarvan de referenties in het
Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, geacht te voldoen aan de eisen die door die normen of delen
ervan worden bestreken, zoals beschreven in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2013/53/EU en in bijlage I bij die richtlijn.

(2)

Met het oog op de strengere essentiële eisen van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2013/53/EU en van bijlage I bij die
richtlijn in vergelijking met de ingetrokken Richtlĳn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) heeft de
Commissie bij Uitvoeringsbesluit C(2015) 8736 (4) het Europees Comité voor normalisatie (CEN) en het Europees
Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec) verzocht om de opstelling en de herziening van
geharmoniseerde normen ter ondersteuning van Richtlijn 2013/53/EU.

(3)

Bij Uitvoeringsbesluit C(2015) 8736 werd het CEN en het Cenelec ook verzocht de normen waarvan de
referentienummers zijn bekendgemaakt in Mededeling 2015/C 087/01 van de Commissie (5), te herzien.

(1) PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.
(2) Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 betreffende pleziervaartuigen en waterscooters
en tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 90).
(3) Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen (PB L 164 van 30.6.1994, blz. 15).
(4) Uitvoeringsbesluit C(2015) 8736 van de Commissie van 15 december 2015 betreffende een normalisatieverzoek aan het Europees
Comité voor normalisatie en het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie met betrekking tot pleziervaartuigen en
waterscooters ter ondersteuning van Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013
betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en tot intrekking van Richtlĳn 94/25/EG.
(5) Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van
16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot
pleziervaartuigen (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de
Unie) (PB C 87 van 13.3.2015, blz. 1).
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(4)

Op basis van het verzoek in Uitvoeringsbesluit C(2015) 8736 heeft het CEN de volgende geharmoniseerde normen
herzien: EN ISO 8849:2018 betreffende elektrisch aangedreven lenspompen met gelijkstroom, waarvan de
referentie bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 van de Commissie (6) is gepubliceerd, en EN ISO 14946:2001/
AC:2005 over het maximum laadvermogen, waarvan de referentie in mededeling 2018/C 209/05 van de
Commissie (7) is gepubliceerd. Dit heeft geleid tot de vaststelling van de volgende geharmoniseerde normen: EN ISO
8849:2021 en EN ISO 14946:2021.

(5)

Op basis van het verzoek in Uitvoeringsbesluit C(2015) 8736, heeft het CEN eveneens nieuwe geharmoniseerde
normen EN ISO 8099-2:2021 betreffende systemen voor behandeling van afvalwater en EN ISO 14945:2021
betreffende plaatjes van de bouwer opgesteld.

(6)

Samen met het CEN is de Commissie nagegaan of die door het CEN opgestelde of herziene normen voldoen aan het
in Uitvoeringsbesluit C(2015) 8736 omschreven verzoek.

(7)

De norm EN ISO 8099-2:2021 bevat eisen voor het ontwerp, de bouw en de installatie van systemen voor
behandeling van afvalwater op kleine vaartuigen.

(8)

De norm EN ISO 8849:2021 bevat eisen voor elektrisch aangedreven pompen voor het verwijderen van lenswater.

(9)

De norm EN ISO 14945:2021 bevat eisen voor een uniforme weergave van informatie op het plaatje van de bouwer
van kleine vaartuigen.

(10)

Norm EN ISO 14946:2021 specificeert de elementen die deel uitmaken van de maximale belasting van kleine
vaartuigen, zonder de grenswaarden te overschrijden van andere normen met betrekking tot de stabiliteit, vrijboord,
drijflichamen en de preventie van “man overboord”. Voorts worden eisen voor zitplaatsen en bezettingsplaatsen van
bemanningsleden vastgesteld.

(11)

De normen EN ISO 8099-2:2021, EN ISO 8849:2021, EN ISO 14945:2021 en EN ISO 14946:2021 voldoen aan de
eisen die zij beogen te bestrijken en die zijn vastgesteld in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2013/53/EU en in deel A van
bijlage I bij die richtlijn. Daarom moeten de referentienummers van die normen in het Publicatieblad van de Europese
Unie worden bekendgemaakt.

(12)

Norm EN ISO 8849:2021 vervangt norm EN ISO 8849:2018. Norm EN ISO 14946:2021 vervangt norm EN ISO
14946:2001/AC:2005.

(13)

De referentienummers van de normen EN ISO 8849:2018 en EN ISO 14946:2001/AC:2005 moeten derhalve uit
het Publicatieblad van de Europese Unie worden geschrapt.

(14)

Om fabrikanten voldoende tijd te geven om hun producten aan te passen aan de gewijzigde of herziene versies van
geharmoniseerde normen EN ISO 8849:2018 en EN ISO 14946:2001/AC:2005, moet de schrapping van de
referenties van die normen worden uitgesteld.

(15)

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 bevat een lijst van de referenties van de ter ondersteuning van Richtlijn
2013/53/EU opgestelde geharmoniseerde normen. De referentienummers van de geharmoniseerde normen EN ISO
8099-2:2021, EN ISO 8849:2021, EN ISO 14945:2021 en EN ISO 14946:2021 moeten in die bijlage worden
opgenomen. De referentie van de geharmoniseerde norm EN ISO 8849:2018 moet uit die bijlage worden geschrapt.

(6) Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 van de Commissie van 4 juni 2019 inzake de ter ondersteuning van Richtlijn 2013/53/EU van het
Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor pleziervaartuigen en waterscooters (PB L 146 van
5.6.2019, blz. 106).
(7) Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van
20 november 2013 betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG (Bekendmaking van titels en
referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie) (PB C 209 van 15.6.2018, blz. 137).
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(16)

Bijlage II bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 bevat een lijst van de referentienummers van de ter ondersteuning van
Richtlijn 2013/53/EU opgestelde geharmoniseerde normen die uit het Publicatieblad van de Europese Unie zijn
geschrapt. De referentie van de geharmoniseerde norm EN ISO 14946:2001/AC:2005 moet in die bijlage worden
opgenomen.

(17)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(18)

Door naleving van een geharmoniseerde norm wordt, met ingang van de datum van bekendmaking van de referentie
van deze norm in het Publicatieblad van de Europese Unie, een vermoeden van conformiteit gevestigd met de
bijbehorende essentiële eisen die in de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn opgenomen. Dit besluit moet
derhalve in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 wordt als volgt gewijzigd:
1) Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.
2) Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Punt 1 van bijlage I is van toepassing met ingang van 9 juni 2022.

Gedaan te Brussel, 8 december 2021.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN
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BIJLAGE I

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 wordt als volgt gewijzigd:
1) Vermelding nr. 8 wordt geschrapt.
2) De volgende vermeldingen worden toegevoegd:
Nr.

“40.

Referentienummer van de norm

EN ISO 8099-2:2021
Kleine vaartuigen — Afvalsystemen — Deel 2: Systemen voor behandeling van afvalwater

41.

EN ISO 8849:2021
Kleine vaartuigen — Elektrisch aangedreven lenspompen met gelijkstroom

42.

EN ISO 14945:2021
Kleine vaartuigen — Plaatje van de bouwer

43.

EN ISO 14946:2021
Kleine vaartuigen — Maximum laadvermogen”
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BIJLAGE II

In bijlage II bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 wordt de volgende vermelding toegevoegd:
Nr.

„36.

Referentienummer van de norm

EN ISO 14946:2001
Kleine vaartuigen — Maximum laadvermogen
EN ISO 14946:2001/AC:2005

Datum van
intrekking

9 juni 2022”

