
2.6 táblázat: Ismétlődő expozícióra vonatkozó korrekció

Mindhárom itt következő általános szabályt alkalmazni kell minden ismétlődő expozíció esetén, amennyiben az ismétlő-
dő impulzusrendszerű vagy letapogató lézerrendszerektől ered:

1. Egy impulzussorozat bármely egyedi impulzusából származó expozíció nem haladhatja meg az adott impulzus-
időtartamú egyedi impulzusra vonatkozó expozíciós határértéket.

2. A t idő alatt kibocsátott impulzusok bármely csoportjának (vagy sorozatban lévő impulzusok alcsoportjának) expo-
zíciója nem haladhatja meg a t időre vonatkozó expozíciós határértéket.

3. Az egy impulzuscsoporton belüli bármely egyedi impulzusból eredő expozíció nem haladhatja meg a Cp=N-0,25
kummulatív-termikus korrekciós tényezővel megszorzott, egyedi impulzusra vonatkozó expozíciós határértéket, ahol
N az impulzusok száma. Ez a szabály csak az égési sérülésekkel szemben védő expozíciós határokra vonatkozik, ahol
a kevesebb, mint Tmin alatt kibocsátott összes impulzus egy impulzusként kezelendő.

Paraméter Érvényes spektrális tartomány (nm) Érték

Tmin

315 < λ ≤ 400 Tmin = 10−9 s (= 1 ns)

400 < λ ≤ 1050 Tmin = 18 · 10−6 s (= 18 μs)

1050 < λ ≤ 1400 Tmin = 50 · 10−6 s (= 50 μs)

1400 < λ ≤ 1500 Tmin = 10−3 s (= 1 ms)

1500 < λ ≤ 1800 Tmin = 10 s

1800 < λ ≤ 2600 Tmin = 10−3 s (= 1 ms)

2600 < λ ≤ 106 Tmin = 10−7 s (= 100 ns)
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Az audiovizuális és informatikai szolgáltatások versenyképessége: a kiskorúak és
az emberi méltóság védelme ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az európai audiovizuális és információs szolgáltatá-
sok iparának versenyképessége tekintetében a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről, valamint
a válaszadás jogáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra tett javaslatról (COM(2004)0341 –

C6-0029/2004–2004/0117(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0341) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 157. cikkére, amelyek alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0029/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottság véleményére (A6-0244/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javas-
latot, vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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