
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 29 marca 2014 r.) 

1.  Strona 163, art. 30 ust. 1: 

zamiast:  „1. Akredytowana jednostka własna może prowadzić działalność w zakresie oceny zgodności na 
rzecz przedsiębiorstwa, którego jest częścią, w celu wdrożenia procedur określonych w załączniku II 
pkt 2 (Moduł A2) oraz pkt 5 (Moduł C2). Taka jednostka musi stanowić oddzielną i wyraźnie 
wyodrębnioną część przedsiębiorstwa i nie może być zaangażowana w projektowanie, produkcję, 
dostawę, instalację, użytkowanie lub konserwację ocenianych przez nią przyrządów pomiarowych.”, 

powinno być:  „1. Akredytowana jednostka własna może prowadzić działalność w zakresie oceny zgodności na 
rzecz przedsiębiorstwa, którego jest częścią, w celu wdrożenia procedur określonych w załączniku II 
Moduł A2 i Moduł C2. Taka jednostka musi stanowić oddzielną i wyraźnie wyodrębnioną część 
przedsiębiorstwa i nie może być zaangażowana w projektowanie, produkcję, dostawę, instalację, 
użytkowanie lub konserwację ocenianych przez nią przyrządów pomiarowych.”. 

2.  Strona 215, załącznik VI, pkt 7.5, kolumna druga, rząd szósty: 

zamiast:  „Identyfikacja rodzaju (np. Pt 100).”, 

powinno być:  „Identyfikacja rodzaju (np. Pt100).”. 

3.  Strona 223, załącznik VIII, rozdział II, pkt 1.2, wiersz drugi; s. 224, załącznik VIII, rozdział II, pkt 4.1, tabela 1, rząd 
drugi, kolumna siódma; s. 225, załącznik VIII, rozdział II, pkt 4.2, ostatni akapit; pkt 4.3, tabela 3, kolumna 
pierwsza, rząd ostatni oraz pkt 4.4, tabela 4, kolumna pierwsza, rząd ostatni: 

zamiast:  „XIV”, 

powinno być:  „XIIII”. 

4.  Strona 232, załącznik IX, pkt 7, tiret pierwsze, wiersz drugi: 

zamiast:  „… 0,2s;”, 

powinno być:  „… 0,2 s;”. 

5.  Strona 241 i 242, załącznik XII, pkt 2.1–2.3: 

zamiast:  „2.1.  dla wielkości wpływających (…). 

2.2.  dla wielkości wpływających (…) 

2.3.  dla ciśnienia atmosferycznego: …”, 

powinno być:  „2.1.  Dla wielkości wpływających (…). 

2.2.  Dla wielkości wpływających (…) 

2.3.  Dla ciśnienia atmosferycznego: …”. 

6.  Strona 242, załącznik XII, tabela 2, kolumna trzecia (Klasa dokładności I): 

zamiast:  „0,06 % obj.”, 

powinno być:  „± 0,06 % obj.”; 
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zamiast:  „0,5 % obj.”, 

powinno być:  „± 0,5 % obj.”; 

zamiast:  „0,1 % obj.”, 

powinno być:  „± 0,1 % obj.”.  
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