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(2014/363/EL)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise
kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 punkti c,
olles nõu pidanud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga
ning arvestades järgmist:
(1)

Vesiküttesüsteemile soojust tootvate õhk-vesi-, soolvesi-vesi- ja vesi-vesi-soojuspumpade suhtes kohaldatakse
komisjoni 28. mai 2014. aasta otsust 2014/314/EL, millega kehtestatakse vesikütteseadmetele ELi ökomärgise
andmise ökoloogilised kriteeriumid (2).

(2)

Komisjoni 9. novembri 2007. aasta otsus 2007/742/EÜ, millega kehtestatakse elektriga või gaasiga töötavatele
soojuspumpadele või gaasiga töötavatele absorbtsioon-soojuspumpadele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogi
lised kriteeriumid, (3) kaotab kehtivuse 31. oktoobril 2014.

(3)

On hinnatud praegu kehtivate ökoloogiliste kriteeriumide ning kõnealuse otsusega kehtestatud hindamis- ja kont
rollinõuete asjakohasust ja sobivust. Arvestades kõnealuse otsuse läbivaatamise protsessi erinevaid etappe, on asja
kohane pikendada ökoloogiliste kriteeriumide ja nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega.
Otsuses 2007/742/EÜ sätestatud ökoloogiliste kriteeriumide ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuete
kehtivusaega tuleks pikendada kuni 31. detsembrini 2016.

(4)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 alusel loodud komitee
arvamusega.

(5)

Seepärast tuleks otsust 2007/742/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsust 2007/742/EÜ muudetakse järgmiselt.
1) Artikli 1 kolmandale lõigule lisatakse järgmine punkt c:
„c) soojuspumbad, mis toodavad soojust vesiküttesüsteemidele.”
2) Artiklis 4 asendatakse kuupäev „31. oktoober 2014” kuupäevaga „31. detsember 2016”.
(1) ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.
(2) ELT L 164, 3.6.2014, lk 83.
(3) ELT L 301, 20.11.2007, lk 14.
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Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. juuni 2014
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Janez POTOČNIK

