
Komunikat Nr 5/2017/PN 

Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie wycofania Polskich Norm 

 

 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, na podstawie art. 15 ust. 2 p. 2 w zw. z 

art. 4 ust.9 Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (tj. Dz. U. z 2015 r.,poz. 1483)  

ogłasza:  

 

1) Wycofanie PN-EN 50341-2:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 45 kV - Część 2: Wykaz normatywnych warunków 

krajowych wraz z poprawkami  

Wycofanie normy jest konsekwencją zatwierdzenia i opublikowania poprawek Ap: 
 

PN-EN 50341-1:2013-03/Ap1:2017-06  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne, 

PN-EN 50341-1:2013-03/Ap2:2017-06  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne, 

które korygują błąd dotyczący braku wpisania w  polu „Zastępuje”  

PN-EN 50341-2:2002.  

 

1) Wycofanie PN-EN 50341-3:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 45 kV - Część 3: Zbiór normatywnych warunków 

krajowych wraz z poprawkami 
 

Wycofanie normy jest konsekwencją zatwierdzenia i opublikowania poprawek Ap: 

 

PN-EN 50341-1:2013-03/Ap1:2017-06  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne, 

PN-EN 50341-1:2013-03/Ap2:2017-06  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne, 

które korygują błąd dotyczący braku wpisania w  polu „Zastępuje”  

PN-EN 50341-3:2002.  

 

1) Wycofanie PN-EN 50423-2:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie - Część 2: Wykaz 

normatywnych warunków krajowych  
 

Wycofanie normy jest konsekwencją zatwierdzenia i opublikowania poprawek Ap: 

 

PN-EN 50341-1:2013-03/Ap1:2017-06  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne, 



PN-EN 50341-1:2013-03/Ap2:2017-06  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne, 

które korygują błąd dotyczący braku wpisania w  polu „Zastępuje”  

PN-EN 50423-2:2005. 

 

1) Wycofanie PN-EN 50423-3:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie - Część 3: Zbiór normatywnych 

warunków krajowych wraz z poprawkami 
 

Wycofanie normy jest konsekwencją zatwierdzenia i opublikowania poprawek Ap: 

 

PN-EN 50341-1:2013-03/Ap1:2017-06  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne, 

PN-EN 50341-1:2013-03/Ap2:2017-06  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne, 

które korygują błąd dotyczący braku wpisania w  polu „Zastępuje”  

PN-EN 50423-3:2005. 

 

 

 

 

 

   Prezes 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

 

 

        /-/ dr inż. Tomasz Schweitzer 


