
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/987 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 
nr 1254/2014 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w 
odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do 

budynków mieszkalnych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy 
etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (1), w szczególności jego art. 16, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Angielska, bułgarska, chorwacka, czeska, duńska, estońska, fińska, grecka, hiszpańska, litewska, łotewska, maltań
ska, niderlandzka, niemiecka, polska, słowacka, słoweńska, szwedzka, węgierska i włoska wersja rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 1254/2014 (2) zawierają błędy w art. 1 ust. 2 lit. e) w odniesieniu do systemów wen
tylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych, które są wyłączone z zakresu stosowania tego artykułu. 
Błędy te mają wpływ na treść tego przepisu. 

(2) Maltańska wersja językowa rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1254/2014 zawiera również błąd w art. 1 ust. 2 
lit. f) w odniesieniu do systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych, które są wyłączone 
z zakresu stosowania tego artykułu. Błąd ten ma wpływ na treść tego przepisu. 

(3) Szwedzka wersja językowa rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1254/2014 zawiera dodatkowy błąd w załącz
niku I pkt 9 oraz w załączniku IV lit. o) w odniesieniu do jednego z terminów zdefiniowanych do celów załączników 
II do IX. Błąd ten ma wpływ na treść tych przepisów. 

(4) Należy zatem odpowiednio sprostować angielską, bułgarską, chorwacką, czeską, duńska, estońską, fińską, grecką, 
hiszpańską, litewską, łotewską, maltańską, niderlandzką, niemiecką, polską, słowacką, słoweńską, szwedzką, węgier
ską i włoską wersję językową rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1254/2014. Sprostowanie nie ma wpływu na 
pozostałe wersje językowe, 

(1) Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1. 
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków 
mieszkalnych (Dz.U. L 337 z 25.11.2014, s. 27). 
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1254/2014 wprowadza się następujące sprostowania: 

1) w art. 1 ust. 2 wprowadza się następujące sprostowania: 

a) lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) wyposażonych w wymiennik ciepła i pompę cieplną służącą odzyskiwaniu ciepła lub umożliwiającą przenosze
nie lub pozyskiwanie ciepła dodatkowo do działania układu odzysku ciepła, z wyjątkiem przenoszenia ciepła w 
celu ochrony przed zamarzaniem lub odmrażania;”; 

b) (nie dotyczy wersji polskiej); 

2) (nie dotyczy wersji polskiej); 

3) (nie dotyczy wersji polskiej). 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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