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GUM – JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1440

Główny Urząd Miar jest jednostką notyfikowaną, której Komisja Europejska nadała
numer 1440. Zakres notyfikacji GUM – JN 1440 obejmuje:

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAWID).

- Dyrektywę 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 (MID).

Główny Urząd Miar – Jednostka Notyfikowana nr 1440 działa zgodnie z Deklaracją
jakości oraz Deklaracją bezstronności, podpisanymi przez Prezesa GUM.

Powyższe dyrektywy zostały przeniesione do prawodawstwa polskiego ustawą z dnia
13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niżej
wymienionymi rozporządzeniami:

Dyrektywa Akt wdrażający
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do udostępniania na rynku wag
nieautomatycznych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z
dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagań dla wag nieautomatycznych
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2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów
pomiarowych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z
dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagań dla przyrządów
pomiarowych

 

Zakres notyfikacji Głównego Urzędu Miar – Jednostki

http://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/system-zarzadzania-w-gu/401,System-zarzadzania-w-GUM.html
http://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/system-zarzadzania-w-gu/401,System-zarzadzania-w-GUM.html
http://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/system-zarzadzania-w-gu/401,System-zarzadzania-w-GUM.html
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000542
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000542
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32014L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32014L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32014L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32014L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32014L0031
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/802
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/802
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/802
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:02014L0032-20150127
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:02014L0032-20150127
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:02014L0032-20150127
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:02014L0032-20150127
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:02014L0032-20150127
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/815
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/815
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/815
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/815


Notyfikowanej 1440

Informacja o szczegółowym zakresie notyfikacji GUM – JN 1440 publikowana jest na
stronie internetowej NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)

Główny Urząd Miar – Jednostka Notyfikowana nr 1440 w obszarze certyfikacji w
ramach systemu oceny zgodności działa jako niezależna strona trzecia we wszystkich
realizowanych procesach, zachowując zasady bezstronności oraz takie same
procedury w stosunku do wszystkich klientów.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F54762

