
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/1000 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia (UE) nr 1253/2014 w 
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą 
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej 
art. 15 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Bułgarska, chorwacka, czeska, duńska, estońska, fińska, grecka, hiszpańska, litewska, łotewska, maltańska, nider
landzka, niemiecka, polska, słowacka, słoweńska, szwedzka, węgierska i włoska wersja rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1253/2014 (2) zawierają błędy w art. 1 ust. 2 lit. g) w odniesieniu do systemów wentylacyjnych, które są wyłą
czone z zakresu stosowania tego artykułu. Błędy te mają wpływ na treść tego przepisu. 

(2) Maltańska wersja językowa rozporządzenia (UE) nr 1253/2014 zawiera również błąd w art. 1 ust. 2 lit. h) w odnie
sieniu do systemów wentylacyjnych, które są wyłączone z zakresu stosowania tego artykułu. Błąd ten ma wpływ na 
treść tego przepisu. 

(3) Szwedzka wersja językowa rozporządzenia (UE) nr 1253/2014 zawiera dodatkowy błąd w załączniku I pkt 1 ppkt 9, 
załączniku IV pkt 1 lit. o) oraz załączniku V pkt 1 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 bułgarską, chorwacką, czeską, duńską, estońską, fińską, grecką, hiszpańską, 
litewską, łotewską, maltańską, niderlandzką, niemiecką, polską, słowacką, słoweńską, szwedzką, węgierską i włoską 
wersję językową rozporządzenia (UE) nr 1253/2014. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 19 
ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 1253/2014 wprowadza się następujące sprostowania: 

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

a) lit. g) otrzymuje brzmienie: 

„g) 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); 

4) (nie dotyczy wersji polskiej). 

(1) Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.U. L 337 z 25.11.2014, s. 8). 
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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 9 lipca 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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