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VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné 
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Směrnice Komise 2014/99/EU ze dne 21. října 2014, kterou se pro účely 
přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice 2009/126/ES o etapě II 
rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových 
vozidel na čerpacích stanicích. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 
o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do 
motorových vozidel na čerpacích stanicích. 
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Čl. I bod 2 V příloze č. 6 bodě 6.1. se za větu první vkládá věta „Na 
všech stojanech sloužících k výdeji benzinu nebo v jejich 
blízkosti musí být umístěn nápis, který informuje o 
skutečnosti, že na čerpací stanici je instalován systém 
rekuperace benzinových par etapy II.“ 

Čl. 5 odst. 3 32009L01
26 

3. Pokud je na čerpací stanici instalován systém 
rekuperace benzinových par etapy II, členské státy 
zajistí, aby byl na čerpacím automatu nebo v jeho 
blízkosti umístěn nápis, štítek nebo jiné oznámení, které 
o této skutečnosti informuje spotřebitele. 

Čl. I bod 3 V příloze č. 6 bodě 6.1. větě druhé se slova „, což potvrdí 
výrobce v souladu s příslušnými evropskými technickými 
normami nebo postupy schvalování, nebo neexistují-li žádné 
takové normy nebo postupy, v souladu s jakoukoli 
příslušnou vnitrostátní normou“ zrušují a za větu druhou se 
vkládá věta „Minimální účinnost zachycení benzínových par 
potvrdí výrobce metodou, která je průkazná a co nejpřesněji 
vypovídá o účinnosti prováděné rekuperace. Tyto požadavky 
se považují za splněné, je-li postupováno podle určené 
technické normy podle zákona o technických požadavcích 
na výrobky2).“. 

Čl. 1 odst. 1 32014L00
99 

Směrnice 2009/126/ES se mění takto: 1) V článku 4 se 
odstavec 1 nahrazuje tímto: „1.S účinností ode dne, kdy 
se systémy rekuperace benzinových par etapy II stanou 
povinnými podle článku 3, členské státy zajistí, aby 
účinnost zachycení benzinových par těchto systémů 
byla rovna nebo větší než 85 %, což potvrdí výrobce v 
souladu s normou EN 16321-1:2013.“  

Čl. I bod 4 V příloze č. 6 bod 6.2. zní: 

„6.2. Kontrola systému rekuperace benzinových par etapy II 

Kontrola systému rekuperace benzinových par etapy II je 
prováděna pracovníkem servisní organizace, která je 
oprávněna k montážím a opravárenským zásahům 
výrobcem těchto zařízení. Kontrola je prováděna nejméně 
jedenkrát za kalendářní rok a při každém podezření na 
chybnou funkčnost tohoto zařízení.  Kontrola systému 
rekuperace benzínových par systému etapy II musí být 

Čl. 1 odst. 2 32014L00
99 

2) V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto: „1.Členské 
státy zajistí, aby byla provozní účinnost zachycení 
benzinových par systémy rekuperace benzinových par 
etapy II přezkoušena nejméně jednou za rok podle 
normy EN 16321-2:2013.“ 
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provedena zkušebními metodami, které jsou průkazné a co 
nejpřesněji vypovídají o funkčnosti systému rekuperace. 
Tyto požadavky se považují za splněné, je-li postupováno 
podle určené technické normy podle zákona o technických 
požadavcích na výrobky2).“. 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

32014L0099 
Směrnice Komise 2014/99/EU ze dne 21. října 2014, kterou se pro účely 
přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice 2009/126/ES o etapě II 
rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových 
vozidel na čerpacích stanicích. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 
o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do 
motorových vozidel na čerpacích stanicích 
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