
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/175 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie 
środka wprowadzonego przez Hiszpanię na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady mającego na celu zakazanie wprowadzania do obrotu określonego typu 

urządzenia do mycia pod ciśnieniem 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33 z dnia 10 lutego 2016 r.) 

1.  Strona 12 motyw 4: 

zamiast:  „(4)  W deklaracji zgodności WE wystawionej przez producenta urządzenia do mycia pod 
ciśnieniem powołano się m.in. na normę zharmonizowaną EN 60335-2-67:2009 »Elektryczny 
sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-67: 
Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg do użytku w obiektach 
przemysłowych i handlowych (IEC 60335-2-67:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2005 (Zmodyfi
kowana))«.”, 

powinno być:  „(4)  W deklaracji zgodności WE wystawionej przez producenta urządzenia do mycia pod 
ciśnieniem powołano się m.in. na normę zharmonizowaną EN 60335-2-79:2009 »Elektryczny 
sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-79: 
Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego pod ciśnieniem i za pomocą pary 
(IEC 60335-2-79:2002 + A1:2004 + A2:2007, zmodyfikowana)«.”. 

2.  Strona 12 motyw 5 tiret pierwsze, drugie i trzecie: 

zamiast:  „EN 60335-2-67:2009”, 

powinno być:  „EN 60335-2-79:2009”. 

3.  Strona 13 motyw 8: 

zamiast:  „EN 60335-2-67”, 

powinno być:  „EN 60335-2-79”.   

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1329/2014 z dnia 9 grudnia 
2014 r. ustanawiającego formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania 
orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia 

oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 359 z dnia 16 grudnia 2014 r.) 

1.  Strona 41 w Dz.U. L 359 z 16.12.2014, załącznik 2, formularz II, pkt 3.4.2.4.2–4.2.2.1.1, w brzmieniu 
sprostowanym na stronie 43 w Dz.U. L 142 z 6.6.2015, powinny mieć brzmienie: 
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