
SMĚRNICE 

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/13 

ze dne 31. října 2014, 

kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU, pokud jde 
o rozsah průtoku vodoměrů 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (1), a zejména na čl. 47 písm. b) uvedené směrnice, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Směrnice 2014/32/EU stanoví požadavky, které musí splňovat některá měřidla, aby mohla být uváděna na trh 
a/nebo do provozu pro zvláštní měření nařízená členskými státy. 

(2)  První ze zvláštních požadavků na vodoměry (požadavek 1) uvedený v příloze III směrnice 2014/32/EU se týká 
stanovené pracovní podmínky pro rozsah průtoku Q3/Q1 ≥ 10. 

(3)  Dne 31. října 2011 vstoupila v platnost novela normy EN 14154, která obsahuje rozsah průtoku Q3/Q1 ≥ 40. 
Revidovaná norma EN 14154 odráží mezinárodní normu. Ve vztahu k rozsahu průtoku je přísnější než zvláštní 
požadavky uvedené v příloze III směrnice 2014/32/EU, a umožňuje tak přesnější měření. 

(4)  Před zavedením rozsahu průtoku Q3/Q1 ≥ 10 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES (2) o měřicích 
přístrojích platila ve všech členských státech mezinárodní norma OIML, která již tehdy obsahovala požadavek na 
rozsah průtoku Q3/Q1 ≥ 40. V důsledku přechodných ustanovení podle čl. 50 odst. 2 směrnice 2014/32/EU je již 
většina vodoměrů v současnosti uváděných na trh ve shodě s požadavkem Q3/Q1 ≥ 40. 

(5)  Vodoměry o rozsahu průtoku Q3/Q1 ≥ 10 mohou být výrazně levnější než vodoměry splňující požadavky normy 
EN 14154 (Q3/Q1 ≥ 40). Bod 10 přílohy III směrnice 2014/32/EU dává distribuční společnosti nebo osobě 
právně pověřené instalací vodoměru možnost, aby mimo jiné rozhodla, která úroveň rozsahu průtoku je vhodná 
pro přesné měření předpokládané nebo předvídatelné spotřeby (3). Lze tudíž instalovat vodoměry nevyhovující 
normě EN 14154 z hlediska rozsahu průtoku, ale vyhovující požadavkům přílohy III směrnice 2014/32/EU. To 
však může zvýšit pravděpodobnost fakturačních chyb vzniklých méně přesným měřením vodoměru. 

(6)  Rozsah průtoku Q3/Q1 ≥ 40 představuje současný stav vývoje technologií, který se stal součástí mezinárodní 
normy a výrobní praxe, a rovněž minimální kvalitu v současnosti dostupnou na trhu Unie. Poskytuje přesnější 
měření, a zajišťuje tak lepší ochranu spotřebitele. Vzhledem k tomu, že rozsah průtoku Q3/Q1 ≥ 40 je již mnoho 
let trhem instalované minimum, nepředstavuje splnění tohoto požadavku dodatečné náklady pro uživatele. 

(7)  Směrnice 2014/32/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, 
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(1) Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 149. 
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích (Úř. věst. L 135, 30.4.2004, s. 1). 
(3) Viz příloha III bod 10 směrnice 2014/32/EU. 



PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: 

Článek 1 

V příloze III směrnice 2014/32/EU se bod 1 nahrazuje tímto: 

„1.  Rozsah průtoku vody 

Hodnoty pro rozsah průtoku musí splňovat následující podmínky: 

Q3/Q1 ≥ 40 

Q2/Q1 = 1,6 

Q4/Q3 = 1,25“. 

Článek 2 

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 
19. dubna 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. 

Použijí tyto předpisy ode dne 20. dubna 2016. 

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. 

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 31. října 2014. 

Za Komisi 

předseda 
José Manuel BARROSO  
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