
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych 

oraz wzajemnego uznawania ich zgodności

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 249 z dnia 8 lipca 2016 r.)

(2016/C 342/15)

Strona 3:

zamiast:

„ESO (1) Odniesienie i tytuł normy
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domniemania 
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Przypis 1

Artykuł dyrektywy 
1999/5/WE

Cenelec EN 50566:2013
Urządzenia komunikacji bezprzewodo
wej doręczne i montowane na ciele – 
Ocena zgodności wytwarzanych pól 
elektromagnetycznych z ogranicze
niami podstawowymi w zakresie często
tliwości od 30 MHz do 6 GHz – Norma 
wyrobu

12.10.2013   Artykuł 3 ust. 1 
lit. a)

 EN 50566:2013/AC:2014 12.9.2014”    

powinno być:
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Urządzenia komunikacji bezprzewodo
wej doręczne i montowane na ciele – 
Ocena zgodności wytwarzanych pól 
elektromagnetycznych z ogranicze
niami podstawowymi w zakresie często
tliwości od 30 MHz do 6 GHz – Norma 
wyrobu

12.10.2013   Artykuł 3 ust. 1 
lit. a)

 EN 50566:2013/AC:2014 12.9.2014    

Ostrzeżenie: Korzystając z niniejszej publikacji, należy przestrzegać określonych warunków odnoszących się do odstępu 
oddzielającego urządzenie od ciała, odzwierciedlających praktyczny sposób codziennego używania i zapewniających bez
pieczne korzystanie z doręcznych i montowanych na ciele urządzeń komunikacji bezprzewodowej używanych przez 
ogół ludności (30 MHz–6 GHz), na potrzeby realizacji celów w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 3 
ust. 1 lit. a) dyrektywy 1999/5/WE w związku z załącznikiem I do dyrektywy 2006/95/WE. Przykładowo, do pomiarów 
SAR dla kończyn (wartość graniczna 4 W/kg) nie można uwzględniać odstępu oddzielającego urządzenie od ciała (urzą
dzenie w kontakcie z ciałem); do pomiarów SAR dla tułowia (wartość graniczna 2 W/kg) można uwzględniać odstęp 
oddzielający urządzenie od ciała nie większy niż kilka milimetrów.”

17.9.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 342/15
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