
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 13 czerwca 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2007/742/WE odnośnie do pomp ciepła zasilanych elektrycznie, gazowo lub 
do absorpcyjnych pomp ciepła 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3838) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/363/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 lit. c), 

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Pompy ciepła powietrze-woda, solanka-woda i woda-woda, które zaopatrują w energię cieplną wodne systemy 
centralnego ogrzewania są objęte zakresem decyzji Komisji 2014/314/UE z dnia 28 maja 2014 r. ustanawiającej 
kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla ogrzewaczy wodnych (2). 

(2) Decyzja Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określająca kryteria ekologiczne dotyczące przyzna
wania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorp
cyjnym pompom ciepła (3) traci moc dnia 31 października 2014 r. 

(3)  Aby określić adekwatność i właściwość obowiązujących kryteriów ekologicznych, jak również związanych z nimi 
wymogów w zakresie oceny i weryfikacji, które ustanowiono tą decyzją, przeprowadzono odpowiednią ocenę. 
Z uwagi na różne etapy przeglądu decyzji należy przedłużyć okres ważności kryteriów ekologicznych oraz zwią
zanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji określonych w tej decyzji. Okres ważności kryteriów 
ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji określonych w decyzji 
2007/742/WE należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2016 r. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 66/2010. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/742/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2007/742/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1.  w art. 1 akapit trzeci dodaje się lit. c) w brzmieniu: 

„c)  pomp ciepła, które dostarczają energię cieplną do wodnych systemów centralnego ogrzewania.”; 

2.  w art. 4 datę „31 października 2014 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2016 r.”. 
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(1) Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1. 
(2) Dz.U. L 164 z 3.6.2014, s. 83. 
(3) Dz.U. L 301 z 20.11.2007, s. 14. 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Janez POTOČNIK 

Członek Komisji  
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