
Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku 

urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 460/03)

ESO (1) Odniesienie i tytuł normy
(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja 
Dz.U.

Odniesienie do 
normy zastąpionej

Data ustania 
domniemania 

zgodności normy 
zastąpionej
Przypis 1

Norma ma obejmować 
artykuł(-y) dyrektywy 

2014/53/UE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 065 V2.1.2
Wąskopasmowe urządzenia telegraficz-
ne z bezpośrednim wydrukiem do 
odbioru informacji meteorologicznych 
i nawigacyjnych (NAVTEX) – Zharmo-
nizowana norma zapewniająca spełnie-
nie zasadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 
2014/53/UE

8.7.2016 Artykuł 3.2; arty-
kuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI EN 300 086 V2.1.2
Służba ruchoma lądowa – Urządzenia 
radiowe z wewnętrznym lub zewnętrz-
nym złączem RF przeznaczone głównie 
do analogowej transmisji mowy – Zhar-
monizowana norma zapewniająca speł-
nienie zasadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/ 
UE

Pierwsza publika-
cja

Artykuł 3.2

ETSI EN 300 676-2 V2.1.1
Naziemne urządzenia w paśmie VHF 
noszone, przewoźne i stacjonarne ra-
diowe nadajniki, odbiorniki i przemien-
niki dla mobilnej służby lotniczej 
pracujące z modulacją amplitudy – 
Część 2: Zharmonizowana norma za-
pewniająca spełnienie zasadniczych wy-
magań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy 2014/53/UE

8.7.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 025 V2.1.1
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do 
łączności ogólnej i związane wyposaże-
nie do cyfrowego selektywnego wywo-
łania (DSC) klasy D – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artykuła-
mi 3.2 i 3.3 (g) dyrektywy 2014/53/UE

12.8.2016 Artykuł 3.2; arty-
kuł 3 ust. 3 lit. g)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 301 360 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca satelitarnych interaktywnych sta-
cji końcowych (SIT) oraz satelitarnych 
stacji końcowych instalowanych u użyt-
kowników (SUT), nadających sygnały 
w kierunku satelitów geostacjonarnych 
w zakresach częstotliwości od 
27,5 GHz do 29,5 GHz, spełniających 
zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 406 V2.2.2
Cyfrowy udoskonalony system teleko-
munikacji bezsznurowej (DECT) – Zhar-
monizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 430 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca przemieszczanych naziemnych 
reporterskich stacji satelitarnych (SNG 
TES), pracujących w zakresach częstot-
liwości od 11 GHz do 12 GHz/13 GHz 
do 14 GHz, spełniające zasadnicze 
wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

14.10.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 459 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca satelitarnych interaktywnych sta-
cji końcowych (SIT) i satelitarnych stacji 
końcowych użytkowników (SUT), nad-
ających sygnały w kierunku satelitów na 
orbicie geostacjonarnej w zakresie częs-
totliwości od 29,5 GHz do 30,0 GHz, 
spełniających zasadnicze wymagania 
artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

14.10.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 783 V2.1.1
Urządzenia radioamatorskie dostępne 
w handlu – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

8.7.2016 Artykuł 3.2
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ETSI EN 301 839 V2.1.1
Aktywne implanty medyczne ultra ma-
łej mocy (ULP-AMI) i ich urządzenia 
peryferyjne (ULP-AMI-P) pracujące w za-
kresie częstotliwości od 402 MHz do 
405 MHz – Część 2: Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

8.7.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy urządzeń radio-
wych 2014/53/UE – Część 1: 
Wprowadzenie i wymagania ogólne

Pierwsza publika-
cja

Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-12 V7.1.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 12: CDMA z wieloma częstotli-
wościami nośnymi (cdma2000) – prze-
kaźniki

9.9.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-20 V6.3.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 20: OFDMA TDD WMAN (ru-
chomy WiMAX) – stacje bazowe (BS) 
TDD

14.10.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-21 V6.1.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 21: OFDMA TDD WMAN (ru-
chomy WiMAX) – urządzenia użytkow-
nika (UE) FDD

14.10.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-22 V6.1.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 22: OFDMA TDD WMAN (ru-
chomy WiMAX) – stacje bazowe (BS) 
FDD

Pierwsza publika-
cja

Artykuł 3.2
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ETSI EN 302 195 V2.1.1
Aktywne implanty medyczne ultra ma-
łej mocy (ULP-AMI) i akcesoria (ULP- 
AMI-P) pracujące w zakresie częstotli-
wości od 9 kHz do 315 kHz – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 961 V2.1.2
Morska osobista radiolatarnia naprowa-
dzająca przeznaczona do pracy na 
częstotliwości 121,5 MHz jedynie w ce-
lach poszukiwania i ratowania – Zhar-
monizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 039 V2.1.2
Służba ruchoma lądowa – Specyfikacja 
wielokanałowego nadajnika dla usług 
PMR – Zharmonizowana norma za-
pewniająca spełnienie zasadniczych wy-
magań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy 2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 084 V2.1.1
Rozszerzony system naziemny (GBAS) 
radiodyfuzji danych ziemia-powietrze 
w zakresie VHF (VDB) – Charakterystyki 
techniczne i metody pomiarów urzą-
dzeń naziemnych – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 Dyrektywy 2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 203 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – 
Systemy medycznych sieci w obszarze 
ciała (MBANS) pracujące w zakresie od 
2 483,5 MHz do 2 500 MHz – Część 2: 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

12.8.2016 Artykuł 3.2
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ETSI EN 303 204 V2.1.2
Sieciowe urządzenia bliskiego zasięgu 
(SRD) – Urządzenia radiowe przezna-
czone do pracy w zakresie od 870 GHz 
do 876 GHz z poziomami mocy do 
500 mW – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 339 V1.1.1
Szerokopasmowa bezpośrednia łącz-
ność powietrze-ziemia – Urządzenia 
pracujące w pasmach częstotliwości od 
1 900 MHz do 1 920 MHz oraz od 
5 855 MHz do 5 875 MHz – Anteny 
o stałych charakterystykach promienio-
wania – Zharmonizowana norma za-
pewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 340 V1.1.2
Odbiorniki naziemnej telewizji cyfro-
wej – Zharmonizowana norma zapew-
niająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dy-
rektywy 2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 372-2 V1.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Urządzenie odbiorcze telewizji 
satelitarnej – Zharmonizowana norma 
zapewniające spełnienie zasadniczych 
wymagań artykułu 3.2 Dyrektywy 
2014/53/UE – Część 2: Urządzenie 
wewnątrzbudynkowe

9.9.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 978 V2.1.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca naziemnych stacji na ruchomych 
platformach (ESOMP), nadających w kie-
runku satelitów umieszczonych na or-
bicie geostacjonarnej, w pasmach 
częstotliwości od 27,5 GHz do 
30,0 GHz, spełniających zasadnicze 
wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

C 460/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.12.2016



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 303 979 V2.1.2
Naziemne Stacje i Systemy Satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca stacji naziemnych na ruchomych 
platformach (ESOMP), nadających w kie-
runku satelitów umieszczonych na or-
bicie niegeostacjonarnej, w zakresach 
częstotliwości od 27,5 GHz do 
29,1 GHz oraz od 29,5 GHz do 
30,0 GHz, spełniających zasadnicze 
wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

(1) ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską 
organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych 
szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje 
domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego 
prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie 
zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie 
zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego 
prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. 
Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii 
w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których 
nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi 
zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN 
CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie 
wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami 
zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

— Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub 
w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (1).

— Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również 
w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie 
pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
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(1) Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.

http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu


— Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania 
usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji 
językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską 
organizację normalizacyjną.

— Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich 
językach urzędowych Unii Europejskiej.

— Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja 
Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

— Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie 
internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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