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JEGYZÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A Bizottság a digitális interaktív televíziós szolgáltatások együttműködési képességéről szóló közle-
ményben (1) jelezte szándékát, hogy két újabb digitális interaktív televíziózási szabvánnyal (MHEG-5 és
WTVML) egészítené ki a szabványok jegyzékét, attól függően, hogy az Európai Távközlési Szabványügyi
Intézet (ETSI) elfogadja-e azokat.

E két szabványt, az MHEG-5-öt és a WTVML-t elfogadta az ETSI, és a szabványok jegyzékét felülvizsgálják.

Az elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus
hírközlési szolgáltatások és kapcsolódó berende-
zések és szolgáltatások szabványai és/vagy
előírásai jegyzékének VI. fejezete, ahogyan az az
Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL C 331.,
2002.12.31., 47. o.) megjelent, a következő-
képpen módosul:

Az ALKALMAZÁSI PROGRAM INTERFÉSZEK
(API) címet, és a 47. oldalon az e cím alatt
szereplő teljes szöveget törölni kell, és helyébe a
következő cím és szöveg lép:

INTERAKTÍV DIGITÁLIS TELEVÍZIÓZÁS

A keretirányelv 18. cikke (1) bekezdésének a) pontja arra kötelezi a tagállamokat, hogy a 17. cikk (2)
bekezdésének rendelkezéseivel összhangban ösztönözzék a digitális interaktív televíziós platformokon a
Közösség nyilvánosságának terjeszteni szánt digitális interaktív televíziós szolgáltatások nyújtóit, hogy
tekintet nélkül az átviteli módra, nyílt API-t használjanak.

Alkalmazási program interfészek (API-k)

Műszaki interfészek és/vagy a szolgáltatás jellemzői Hivatkozás Megjegyzések

Digitális videó műsorszórás – Digital Video Broadcas-
ting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) 1.1.1.
előírás

– ETSI TS 102 812 1.2.1. verzió

Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home
Platform (MHP) 1.0.3. előírás

– ETSI ES 201 812 1.1.1. verzió
előzőleg TS 101 812 1.3.1. verzió

MHEG-5 műsorszórás profil – ETSI ES 202 184 1.1.1. verzió

Az interaktív televíziós tartalom megvalósításának szabványai

Műszaki interfészek és/vagy a szolgáltatás jellemzői Hivatkozás Megjegyzések

WTVML, WML-en alapuló és azzal kompatibilis, inter-
aktív TV-alkalmazásokra szánt egyszerű mikro-
böngésző (Lightweight Microbrowser) előírása

– ETSI TS 102 322 1.1.1. verzió
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