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UZASADNIENIE ZMIANY W WYKAZIE NORM I/LUB SPECYFIKACJI SIECI I USŁUG ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ
ORAZ POKREWNYCH INSTALACJI I USŁUG

W komunikacie w sprawie interoperacyjności usług interaktywnej telewizji cyfrowej (1) Komisja zasygnali-
zowała zamiar włączenia dwóch standardów interaktywnej telewizji cyfrowej, tj. MHEG-5 i WTVML, do
wykazu norm, pod warunkiem ich przyjęcia przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

Te dwie normy zostały już przyjęte przez ETSI i niniejszym dokonuje się zmiany w wykazie norm.

Dokonuje się następującej zmiany w rozdziale VI
wykazu norm i/lub specyfikacji sieci i usług
łączności elektronicznej oraz pokrewnych insta-
lacji i usług opublikowanego w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej, Dz.U. C 331 z
31.12.2002, str. 47:

Nagłówek INTERFEJSY PROGRAMU APLIKACYJ-
NEGO (API) oraz cały tekst znajdujący się pod
tym nagłówkiem na str. 47 zastępuje się nastę-
pującym nagłówkiem i tekstem:

INTERAKTYWNA TELEWIZJA CYFROWA

Artykuł 18 ust. 1 lit. a) dyrektywy ramowej nakłada na państwa członkowskie, zgodnie z przepisami art.
17 ust. 2, obowiązek zachęcania podmiotów świadczących usługi interaktywnej telewizji cyfrowej, prze-
znaczone do publicznego rozpowszechniania we Wspólnocie za pośrednictwem platform interaktywnej
telewizji cyfrowej, do używania otwartego API niezależnie od systemu transmisyjnego.

Interfejsy programu aplikacyjnego (API)

Interfejsy techniczne i/lub cechy usługi Sygnatura normy Uwagi

Telewizja cyfrowa (Digital Video Broadcasting, DVB);
Multimedialna platforma domowa (MHP) — specyfi-
kacja 1.1.1

— ETSI TS 102 812 wersja 1.2.1

Telewizja cyfrowa (Digital Video Broadcasting, DVB);
Multimedialna platforma domowa (MHP) — specyfi-
kacja 1.0.3

— ETSI ES 201 812 wersja 1.1.1
poprzednio TS 101 812 v. 1.3.1

Profil nadawania MHEG-5 — ETSI ES 202 184 wersja 1.1.1

Normy dla realizacji interaktywnych treści telewizyjnych

Interfejsy techniczne i/lub cechy usługi Sygnatura normy Uwagi

WTVML Specyfikacja prostej mikroprzeglądarki dla
interaktywnej aplikacji telewizyjnej w oparciu o i
zgodnie z WML

— ETSI TS 102 322 wersja 1.1.1
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