
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ  

ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
146(Ι) του 2002 
15(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοεπικοινωνιών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2003 (που στο εξής 

θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών 

Νόμοι του 2002 μέχρι 2004. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 3(6) του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α)   Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (β) αυτού, της λέξης 

«Με» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη 

φράση «Σε περίπτωση που η επιλεγόμενη από τον 

Υπουργό διαδικασία, η οποία διεξάγεται από κοινού από 

το Διευθυντή και τον Επίτροπο βάσει της παραγράφου 

(α), είναι η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 ή 

στο άρθρο 24, τότε, με»· 

  

 (β)   με τη διαγραφή, στην παράγραφο (δ) αυτού, των λέξεων 

«και (β)» (δεύτερη γραμμή)· 

  

 (γ)   με την προσθήκη, στην παράγραφο (στ) αυτού, αμέσως 

μετά τη φράση «της παραγράφου (ε)» (πρώτη και 

δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή διεξάγει από κοινού με 

το Διευθυντή, βάσει της παραγράφου (α), διαδικασία 

διαπραγμάτευσης που καθορίζεται σε Κανονισμούς»· 
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 (δ)   με  τη  διαγραφή,  στην  παράγραφο  (η)  αυτού,  του 

αριθμού «(β)» (τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή του 

με τον αριθμό «(α)» και τη διαγραφή, στην ίδια 

παράγραφο, της φράσης «έκθεση αναφορικά με την 

αξιολόγηση των αιτήσεων» (έκτη γραμμή) και την 

αντικατάστασή της με την φράση «σχετική έκθεση 

αξιολόγησης»· 

  

 (ε)  με  τη  διαγραφή,  στην  παράγραφο  (ιβ)  αυτού,  του 

αριθμού «(β)» (τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή του 

με τον αριθμό «(α)». 
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