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SMĚRNICE
SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1206
ze dne 30. dubna 2021,
kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU o lodní výstroji,
pokud jde o použitelnou normu pro laboratoře využívané subjekty posuzování shody pro lodní
výstroj
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení
směrnice Rady 96/98/ES (1), a zejména na článek 36 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Směrnice 2014/90/EU uvádí v příloze III požadavky, které musí splňovat subjekty posuzování shody, aby se mohly
stát oznámenými subjekty.

(2)

Subjekty posuzování shody mají zajistit, aby zkušební laboratoře využívané pro účely posuzování shody splňovaly
požadavky normy EN ISO/IEC 17025.

(3)

Norma EN ISO/IEC 17025 stanoví obecné požadavky na kompetenci, nestrannost a konzistentní činnost laboratoří.

(4)

V roce 2017 organizace ISO zveřejnila revidovanou normu EN ISO/IEC 17025 a předchozí verzi normy stáhla s tím,
že ji bylo možné používat během tříletého přechodného období, které skončilo v listopadu 2020.

(5)

Odkaz na normu EN ISO/IEC 17025 ve směrnici 2014/90/EU by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
V bodě 19 přílohy III směrnice 2014/90/EU se odkaz na normu „EN ISO/IEC 17025:2005“ nahrazuje odkazem na „EN
ISO/IEC 17025:2017“.

Článek 2
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dne
31. ledna 2022. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti
působnosti této směrnice.
(1) Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146.
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Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. dubna 2021.

Za Komisi
Předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

