
Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do odważników prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej
klasy dokładności oraz odważników walcowych od 1 grama do 10 kilogramów średniej klasy dokładności

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202 z dnia 6 września 1971 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 140)

1) Strona 141, załącznik I pkt 6.2:

zamiast: „Tolerancje stosowane dla różnych wymiarów są normalnymi produkcyjnymi warsztatowymi.”,

powinno być: „Tolerancje stosowane dla różnych wymiarów są normalnymi tolerancjami warsztatowymi.”.

2) Strona 144, załącznik III pkt 1.2:

zamiast: „Zastosowany materiał: każdy materiał o gęstości 7–9,5 g/cm3, o twardości co najmniej równej
twardości lanego mosiądzu, nie mniej odporny na korozję i nie bardziej kruchy niż lane żeliwo
szare, oraz o powierzchni porównywalnej do powierzchni żeliwa szarego starannie odlewanego
w formie z drobnoziarnistego piasku.”,

powinno być: „Zastosowany materiał: każdy materiał o gęstości od 7 g/cm3 do 9,5 g/cm3, o twardości co najmniej
równej twardości lanego mosiądzu, nie mniej odporny na korozję i nie bardziej kruchy niż lane żeliwo
szare, oraz o powierzchni porównywalnej do powierzchni żeliwa szarego starannie odlewanego
w formie z drobnoziarnistego piasku.”.

3) Strona 146, załącznik IV, tytuł:

zamiast: „ODWAŻNIKI CYLINDRYCZNE”,

powinno być: „ODWAŻNIKI WALCOWE”.

4) Strona 146, załącznik IV, tytuł:

zamiast: „bez jamy wzorcowniczej”,

powinno być: „bez jamy adiustacyjnej”.

Sprostowanie do dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 167 z dnia 22 czerwca 2001 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 01, str. 230)

Strona 236, art. 3 ust. 3:

zamiast: „3. Czynności publicznego udostępniania utworów i podawania do publicznej wiadomości określone
w niniejszym artykule, powodują wyczerpania praw określonych w ust. 1 i 2.”,

powinno być: „3. Czynności publicznego udostępniania utworów i podawania do publicznej wiadomości określone
w niniejszym artykule, nie powodują wyczerpania praw określonych w ust. 1 i 2.”.
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