
9.2.1. Wartości nominalne odważników powinny być oznaczane w:

— kilogramach dla odważników 1 kilogram i powyżej,

— gramach dla odważników od 1 grama do 500 gramów.

9.2.2. Odważniki występujące w komplecie po dwa lub trzy powinny być rozróżnione jedną lub dwiema gwiazd-
kami lub jedną lub dwiema kropkami.

10. Cecha legalizacji EWG

Na skrzynkach zawierających odważniki klas dokładności E1, E2 i F1 oraz na skrzynkach zawierających
odważniki jeden gram i podwielokrotności jednego grama powinna być umieszczona cecha legalizacji EWG.

Dla odważników klasy dokładności F2 cecha legalizacji EWG powinna być umieszczona na zamknięciu jamy
adiustacyjnej, a w przypadku gdy nie ma jamy adiustacyjnej, na powierzchni podstawy odważnika. Dla
odważników klasy dokładności M1 od jednego grama do 50 g cecha legalizacji EWG powinna być
umieszczona na plombie zamykającej jamę adiustacyjną lub na powierzchni podstawy, w przypadku gdy
odważniki nie posiadają jamy adiustacyjnej.

11. Przechowywanie

11.1. Pojedyncze odważniki i komplety odważników klas dokładności E1, E2, F1 i F2 powinny być umieszczane
w skrzynkach.

11.2. Dla klasy dokładności M1:

— pojedyncze odważniki lub komplety odważników do 500 gramów powinny znajdować się
w skrzynkach,

— odważniki o masie nominalnej większej niż 500 gramów mogą być umieszczane w skrzynkach,
w podstawkach lub mogą być luzem bez zabezpieczenia.

11.3. Wieka skrzynek powinny być oznakowane tak, aby wskazywać na klasę dokładności znajdujących się w nich
odważników, czyli: E1; E2; F1; F2 lub M1.”.

Sprostowanie do Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (WTO) – Runda
Urugwajska Wielostronnych Negocjacji Handlowych – Załącznik 1 – Załącznik 1C

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 336 z dnia 23 grudnia 1994 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, str. 305)

Strona 312, art. 27 ust. 1 zdanie pierwsze:

zamiast: „Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 2 i 3, patenty będą udzielane na wszystkie wynalazki, produkty
i procesy ze wszystkich dziedzin techniki, niezależnie od tego, czy dotyczą one produktu czy procesu, pod
warunkiem że są nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (1).”,

powinno być: „Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 2 i 3, patenty będą udzielane na wszystkie wynalazki, niezależnie
od tego, czy dotyczą one produktu czy procesu, ze wszystkich dziedzin techniki, pod warunkiem że są
nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (1).”.
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