
Sprostowanie do dyrektywy Rady 85/1/EWG z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 2 z dnia 3 stycznia 1985 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 56, str. 3)

1) Strona 3, motyw drugi:

zamiast: „Międzynarodowa Organizacja Zdrowia w zaleceniu z dnia 22 maja 1981 r. zwróciła się o zachowanie
obok kilopaskala jednostki milimetra rtęci do pomiaru ciśnienia krwi i innych płynów ustrojowych;
Wspólnota powinna przyjąć to rozwiązanie;”,

powinno być: „Międzynarodowa Organizacja Zdrowia w zaleceniu z dnia 22 maja 1981 r. zwróciła się o zachowanie
obok kilopaskala jednostki milimetra słupa rtęci do pomiaru ciśnienia krwi i innych płynów ustrojo-
wych; Wspólnota powinna przyjąć to rozwiązanie;”.

2) Strona 4, art. 1 pkt 1:

zamiast: „1) w rozdziale I ppkt 1.1 definicja jednostki długości otrzymuje brzmienie:

»Jednostka długości

Metr jest długością odcinka przebytego przez światło w próżni w czasie 1/299 792458 sekundy.

(17. GKM (1983), rezolucja 1).«;”,

powinno być: „1) w rozdziale I ppkt 1.1 definicja jednostki miary długości otrzymuje brzmienie:

»Jednostka miary długości

Metr jest długością drogi przebytej przez światło w próżni w czasie 1/299 792 458 sekundy.

(Siedemnasta CGPM (1983), rezolucja 1).«;”.

3) Strona 4, art. 1 pkt 2 lit. a), tabela, nagłówek drugiej kolumny:

zamiast: „Jednostka”,

powinno być: „Jednostka miary”.

4) Strona 4, art. 1 pkt 2 lit. a), tabela, kolumna druga, nagłówek drugiej podkolumny:

zamiast: „Symbol”,

powinno być: „Oznaczenie”.

5) Strona 4, art. 1 pkt 2 lit. a), tabela, kolumna druga podkolumna pierwsza pozycja pierwsza:

zamiast: „milimetr rtęci”,

powinno być: „milimetr słupa rtęci”.

6) Strona 4, art. 1 pkt 2 lit. b):

zamiast: „b) uwaga pod tabelą otrzymuje brzmienie:

»Przedrostki (znaczniki) i ich symbole wymienione w ppkt 1.3 odnoszą się do jednostek i symboli
znajdujących się poniżej, z wyjątkiem milimetra rtęci i jego symbolu. Jednakże wielokrotność 102a
nazwana jest ‘hektar’.«;”,

powinno być: „b) uwaga pod tabelą otrzymuje brzmienie:

»Przedrostki i ich oznaczenia wymienione w ppkt 1.3 mogą być stosowane z jednostkami miar
i oznaczeniami znajdującymi się powyżej, z wyjątkiem milimetra słupa rtęci i jego oznaczenia.
Jednakże wielokrotność 102a nazwana jest ‘hektar’.«;”.
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7) Strona 4, art. 1 pkt 3 lit. a):

zamiast: „a) z tabeli skreśla się jednostkę pomiaru ciśnienia krwi;”,

powinno być: „a) z tabeli skreśla się jednostkę miary ciśnienia krwi;”.

8) Strona 4, art. 1 pkt 3 lit. b):

zamiast: „b) uwaga pod tabelą otrzymuje brzmienie:

»Przedrostki (znaczniki) i ich symbole wymienione w ppkt 1.3 rozdziału I odnoszą się do jedno-
stek i symboli ujętych poniżej, z wyjątkiem symbolu ‘g’.«”,

powinno być: „b) uwaga pod tabelą otrzymuje brzmienie:

»Przedrostki i ich oznaczenia wymienione w ppkt 1.3 rozdziału I mogą być stosowane
z jednostkami miar i oznaczeniami znajdującymi się powyżej, z wyjątkiem symbolu ‘g’.«”.

Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/575/EWG z dnia 26 października 1983 r. zmieniającej dyrektywę
71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych

przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 332 z dnia 28 listopada 1983 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 07, str. 167)

1) Strona 167, art. 1 pkt 1 w odniesieniu do art. 1 ust. 1 lit. b):

zamiast: „b) Niniejsza dyrektywa ma także zastosowanie do jednostek miary, harmonizacji metod pomiaru
i kontroli metrologicznej oraz, gdzie jest to stosowne, do środków wymaganych do zastosowania
tych metod.”,

powinno być: „b) Niniejsza dyrektywa ma także zastosowanie do jednostek miar, harmonizacji metod pomiaru
i kontroli metrologicznej oraz, gdzie jest to stosowne, do środków wymaganych do zastosowania
tych metod.”.

2) Strona 168, art. 1 pkt 3 w odniesieniu do art. 4:

zamiast: „Artykuł 4

Jeżeli przyrząd pomyślnie przeszedł kontrolę wymaganą dla uzyskania zatwierdzenia wzoru EWG
ustanowioną w niniejszej dyrektywie oraz odnoszących się do niej oddzielnych dyrektywach, Państwo
Członkowskie, które przeprowadziło kontrolę, wystawia świadectwo zatwierdzenia wzoru EWG
i przekazuje je wnioskodawcy. W przypadkach przewidzianych w art. 11 lub w oddzielnych dyrekty-
wach wnioskodawca jest zobowiązany, a we wszystkich innych przypadkach upoważniony, do umie-
szczenia lub spowodowania umieszczenia znaku zatwierdzenia wzoru EWG przedstawionych w tym
świadectwie na każdym przyrządzie dostosowanym do zatwierdzonego wzoru.”,

powinno być: „Artykuł 4

Jeżeli przyrząd pomyślnie przeszedł badanie wymagane dla uzyskania zatwierdzenia wzoru EWG
ustanowione w niniejszej dyrektywie oraz odnoszących się do tego przyrządu oddzielnych dyrekty-
wach, państwo członkowskie, które przeprowadziło badanie, wystawia świadectwo zatwierdzenia
wzoru EWG i przekazuje je wnioskodawcy. W przypadkach przewidzianych w art. 11 lub
w oddzielnych dyrektywach wnioskodawca jest zobowiązany, a we wszystkich innych przypadkach
upoważniony, do umieszczenia lub spowodowania umieszczenia znaku zatwierdzenia wzoru EWG
przedstawionego w tym świadectwie na każdym przyrządzie zgodnym z zatwierdzonym wzorem.”.

3) Strona 168, art. 1 pkt 4 w odniesieniu do art. 5 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze:

zamiast: „— ograniczenie liczby przyrządów mogących otrzymać zatwierdzenie,”,

powinno być: „— ograniczenie liczby przyrządów, które mogą zostać objęte zatwierdzeniem,”.
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