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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο -

Επίσημη

«Οδηγία

2009/140/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Εφημερίδα της

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των

ΕΕ: L 337,

οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και

18.12.2009,

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την

σ. 37.

πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες
καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοεπικοινωνιών

Συνοπτικός

1.

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί

146(I) του 2002
15(Ι) του 2003

Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι του 2006 (οι οποίοι στο εξής

16(Ι) του 2004

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

180(Ι) του 2004

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών

74(Ι) του 2006.

Νόμοι του 2002 μέχρι 2012.
Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

Τροποποίηση

2.

του άρθρου 2 του

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των

βασικού νόμου.

ορισμών αυτών:
“«αποθεματοποίηση φάσματος» (spectrum hoarding) σημαίνει την
απόκτηση ή τη διατήρηση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, πέραν
αυτού που απαιτείται για να εξυπηρετήσει τεχνικές ανάγκες ενός
εξουσιοδοτημένου δικτύου/συστήματος και έχει ως αποτέλεσμα τη
στρέφλωση του ανταγωνισμού·
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«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, η οποία
7(Ι) του 1998
88(Ι) του 1998

ιδρύθηκε δυνάμει του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών
Σταθμών Νόμου·

13(Ι) του 1999
159(Ι) του 1999
23(Ι) του 2000
55(Ι) του 2000
134(Ι) του 2000
18(Ι) του 2001
53(Ι) του 2001
65(Ι) του 2001
78(Ι) του 2001
126(Ι) του 2001
102(Ι) του 2002
186(Ι) του 2002
24(Ι) του 2003
97(Ι) του 2004
84(Ι) του 2006
85(Ι) του 2006
170(Ι) του 2006
117(Ι) του 2008
17(Ι) του 2009
136(Ι) του 2009
118(Ι) του 2010
73(Ι) του 2011.

«δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών» σημαίνει το δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, εξ ολοκλήρου ή κυρίως,
για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που υποστηρίζουν τη μεταφορά πληροφοριών
μεταξύ τερματικών σημείων δικτύου·
«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
«καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών
επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4333, 18/5/2012

50(I)/2012
3

εμπορικής

ή

επιχειρηματικής

δραστηριότητας

του

ή

του

επαγγέλματος του·
«κατανομή φάσματος» σημαίνει τον καθορισμό μιας συγκεκριμένης
ζώνης ραδιοσυχνοτήτων προς χρήση από μια ή περισσότερες
ραδιοεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υπό καθορισμένους όρους ή
παραμέτρους·
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο·
«Παγκύπριος ραδιοφωνικός οργανισμός» έχει την ίδια έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ραδιοφωνικών και
Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο·
«ραδιοφωνική εκπομπή» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον
όρο αυτό από τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών
Νόμο·
«ραδιοφωνικός οργανισμός» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται
στον όρο αυτό από τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών
Σταθμών Νόμο·
«Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης» σημαίνει το σχέδιο χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 87.5-108MHz, 150285 kHz, 525-1605 kHz που εκπονείται από το Διευθυντή, δυνάμει
του παρόντος Νόμου·
«χρήστης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
χρησιμοποιεί ή παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό·ˮ.
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Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο

Αντικατάσταση

3.

του άρθρου 3 του

νέο άρθρο 3:

βασικού νόμου.

«Αρμοδιότητες

3.-(1) Ο Υπουργός και ο Διευθυντής έχουν αρμοδιότητα

και ευθύνες του

για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ραδιοεπικοινωνίες

Υπουργού και
του Διευθυντή.

στη Δημοκρατία.
διαμόρφωση

Ο Υπουργός ευθύνεται για τη

πολιτικής

αναφορικά

με

τις

ραδιοεπικοινωνίες και ο Διευθυντής ευθύνεται για την
εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής και τη διασφάλιση της
αποτελεσματικής

χρήσης

του

φάσματος

ραδιοσυχνοτήτων στη Δημοκρατία. Ο Υπουργός και ο
Διευθυντής

διασφαλίζουν

ότι

διαθέτουν

επαρκείς

χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους για την
εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
(2) Ο Υπουργός και ο Διευθυντής, λαμβάνοντας
δεόντως υπόψη τους το γεγονός ότι οι ραδιοσυχνότητες
αποτελούν δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική,
πολιτιστική και

οικονομική

αξία,

εκπληρώνουν

τα

καθήκοντα τους και ασκούν τις αρμοδιότητες και τις
εξουσίες τους σε σχέση με τις ραδιοεπικοινωνίες, με
στόχο την προαγωγή:
(α) της

χρήσης

των

ραδιοεπικοινωνιών

στη

Δημοκρατία προς όφελος του κοινού·
(β) των κανόνων για την προστασία της υγείας του
κοινού·
(γ) των κανόνων για την αποφυγή επιβλαβών
παρεμβολών·
(δ) της διαθεσιμότητας του φάσματος σε ευρύ
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πεδίο

οργανισμών

και

χρηστών,

βάσει

αντικειμενικών, διάφανων, αμερόληπτων και
αναλογικών διαδικασιών·
(ε) των

κανόνων

για

την

αποφυγή

της

αποθεματοποίησης του φάσματος·
(στ) του

ανταγωνισμού

στην

παροχή

δικτύων

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών

επικοινωνιών

όπως

αυτόν

δυνατόν να επηρεάζεται από τους όρους
διάθεσης του φάσματος και την επιτρεπόμενη
χρήση των ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ άλλων:
(i)

μεριμνώντας ώστε οι χρήστες και οι
καταναλωτές να αποκομίζουν το μέγιστο
όφελος,

(ii) μεριμνώντας

ώστε

στρέβλωση

να

ούτε

ανταγωνισμού

μην

υφίσταται

περιορισμός

στον

τομέα

του
των

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με τη
χρήση

των

συμπεριλαμβανομένης

ραδιοσυχνοτήτων,
της

διανομής

περιεχομένου,
(iii) ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση
και

εξασφαλίζοντας

την

ουσιαστική

διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων:
Νοείται ότι τηρουμένων των διατάξεων
του εδαφίου (2) του άρθρου 28, κατά την
επιλογή

της

κατάλληλης

κανονιστικής
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ρύθμισης ή ρυθμίσεων για την διασφάλιση
αποτελεσματικού

ανταγωνισμού,

ο

Διευθυντής λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη το
επιθυμητό της τεχνολογικής ουδετερότητας
του

αποτελέσματος

των

κανονιστικών

ρυθμίσεων·
(ζ) της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς μέσω,
μεταξύ άλλων:
(i)

της άρσης εμποδίων στην παροχή δικτύων
ηλεκτρονικών

υπηρεσιών,

συναφών

ευκολιών και υπηρεσιών και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο·
(ii) της ενθάρρυνσης της σύστασης και της
ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων και της
διαλειτουργικότητας

πανευρωπαϊκών

υπηρεσιών, και της από άκρου σε άκρο
συνδετικότητας·
(iii) της συνεργασίας με τα αρμόδια όργανα
άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή,
ώστε να εξασφαλίζονται η ανάπτυξη μιας
συνεπούς κανονιστικής πρακτικής και η
συνεπής εφαρμογή του παρόντος Νόμου
και

των

εκδιδόμενων

Κανονισμών,

δυνάμει

Διαταγμάτων

αυτού
και

Αποφάσεων.
(3) Ο Υπουργός και ο Διευθυντής εφαρμόζουν,
προς επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις
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παραγράφους (στ) και (ζ) του εδαφίου (2) του
παρόντος

άρθρου,

αμερόληπτες

και

αντικειμενικές,

αναλογικές

διαφανείς,

προσεγγίσεις

και

ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων:
(α) προάγοντας κανονιστική προβλεψιμότητα
μέσω

της

διασφάλισης

συνεπούς

κανονιστικής προσέγγισης κατά τη διάρκεια
ενδεδειγμένων περιόδων ανασκόπησης·
(β) εξασφαλίζοντας

ότι,

σε

παρόμοιες

περιπτώσεις, δεν γίνεται διάκριση στην
αντιμετώπιση
παρέχουν

των

επιχειρήσεων

δίκτυα

και

που

υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών·
(γ) εξασφαλίζοντας
όφελος

τον

των

ανταγωνισμό

καταναλωτών

προώθησης,

όπου

και

προς
της

εφαρμόζεται,

ανταγωνισμού υποδομών·
(δ) προωθώντας αποτελεσματικές επενδύσεις
και

καινοτομίες

όσον

αφορά

νέες

και

εξελιγμένες υποδομές·
(ε) λαμβάνοντας

υπόψη

τις

επικρατούσες

συνθήκες στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες
της

Δημοκρατίας,

όσον

αφορά

τον

ανταγωνισμό και τους καταναλωτές.
(4) Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και
την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών τους,
ο Υπουργός και ο Διευθυντής λαμβάνουν δεόντως
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υπόψη ζητήματα εθνικής ασφάλειας, το δημόσιο
συμφέρον και οποιεσδήποτε
ή

διευθετήσεις,

διεθνείς

συμφωνίες

συμπεριλαμβανομένων

των

Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών

(International

Telecommunication

Union (ITU)), στις οποίες η Δημοκρατία αποτελεί
Συμβαλλόμενο Μέρος.
(5) Ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτεί τη
διεξαγωγή,

από

οποιοδήποτε

άλλο

πρόσωπο,

οποιωνδήποτε ερευνητικών ή αναπτυξιακών εργασιών
ή και των δύο, που σκοπό έχουν την προαγωγή της
αποτελεσματικής χρήσης ή διαχείρισης του φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων.
(6) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται
112(Ι) του 2004
84(Ι) του 2005
149(Ι) του 2005
67(Ι) του 2006
113(Ι) του 2007

με την επιφύλαξη της εφαρμογής των προνοιών των
περί

Ρυθμίσεως

Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

και

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμων του 2004 έως
2012.».

134(Ι) του 2007
46(Ι) του 2008
103(Ι) του 2009
94(Ι) του 2011
51(Ι) του 2012.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

Τροποποίηση

4.

του βασικού

άρθρο 3 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 3Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.

«Συνεργασία

3Α.-(1) Ο Υπουργός και ο Διευθυντής συνεργάζονται με

με άλλα κράτη

τα αρμόδια όργανα άλλων κρατών μελών και με την

μέλη και με
την Επιτροπή.

Επιτροπή κατά το στρατηγικό σχεδιασμό, το συντονισμό
και

την

εναρμόνιση

της

χρήσης

του

φάσματος
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ραδιοσυχνοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προς το

σκοπό αυτό, λαμβάνουν υπόψη τους, μεταξύ άλλων, την
οικονομία,

την

ασφάλεια,

την

υγεία,

το

δημόσιο

συμφέρον, την ελευθερία έκφρασης, τις πολιτιστικές,
επιστημονικές, κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα
διάφορα

συμφέροντα

των

χρηστών

του

φάσματος

ραδιοσυχνοτήτων, με στόχο τη βελτιστοποίηση της
χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και την αποφυγή
επιβλαβών παρεμβολών.
(2) Ο Υπουργός και ο Διευθυντής, συνεργαζόμενοι με
τα αρμόδια όργανα άλλων κρατών μελών και με την
Επιτροπή, προάγουν το συντονισμό των προσεγγίσεων
πολιτικής

του

φάσματος

ραδιοσυχνοτήτων

στην

Ευρωπαϊκή Ένωση και, όπου αυτό είναι απαραίτητο,
εναρμονισμένες
διαθεσιμότητα

προϋποθέσεις
και

την

όσον

αποτελεσματική

αφορά

τη

χρήση

του

φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται για την
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.».
Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

Τροποποίηση

5.

του άρθρου 4 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη
φράση «στο άρθρο 5» (τέταρτη γραμμή) της

φράσης «και

Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης κατά τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρο 5Α»·και
(β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (iii) της
παραγράφου (ιε) αυτού, της φράσης «τις χίλιες λίρες» (τρίτη
γραμμή) με τη φράση «τα χίλια επτακόσια ευρώ».

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4333, 18/5/2012

50(I)/2012
10

Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με

Τροποποίηση

6.

του άρθρου 5 του

την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «Ραδιοσυχνοτήτων» (δεύτερη

βασικού νόμου.

γραμμή), της φράσης «βασίζεται σε αντικειμενικά, διάφανη, αμερόληπτα
και αναλογικά κριτήρια και».
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

Τροποποίηση

7.

του βασικού

άρθρο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 5Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.

«Σχέδιο

5Α.-(1) Ο Διευθυντής καταρτίζει και διατηρεί Σχέδιο

Ραδιοφωνικής

Ραδιοφωνικής

Κάλυψης.

Κάλυψης,

που

προβλέπει

τις

ραδιοσυχνότητες, τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης και τις
τοποθεσίες

από

εξουσιοδοτημένοι

τις

οποίες

θα

ραδιοφωνικοί

εκπέμπουν
οργανισμοί

οι
και

οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρούνται από το
Διευθυντή ως σημαντικές:
Νοείται ότι το Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης δεν
προβλέπει

τις

οργανισμούς,

ραδιοσυχνότητες
οι

οποίοι

για

ραδιοφωνικούς

εκπέμπουν

εκτός

της

Δημοκρατίας:
Νοείται περαιτέρω ότι το Σχέδιο Ραδιοφωνικής
Κάλυψης

περιλαμβάνει

όλες

τις

υπόλοιπες

ραδιοσυχνότητες στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 87.5108MHz, 150-285 kHz, 525-1605 kHz, η χρήση των
οποίων έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή ή
δυνάμει

άλλης

συμφωνίας

που

έχει

συνάψει

η

Δημοκρατία· οι κάτοχοι τέτοιων δικαιωμάτων χρήσης
περιλαμβάνουν,

μεταξύ

άλλων,

ραδιοφωνικούς

οργανισμούς στους οποίους η Αρχή έχει χορηγήσει
σχετική άδεια, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και άλλους.
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(2) Προτού
Κάλυψης,
Εφημερίδα

ο

καταρτίσει

το

Διευθυντής

δημοσιεύει

της

Δημοκρατίας

Σχέδιο

Ραδιοφωνικής
στην

ειδοποίηση,

Επίσημη
η

οποία

περιέχει:
(α) Δήλωση

ότι

ο

Διευθυντής

προτίθεται

να

καταρτίσει το Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης·
(β) τη διεύθυνση από την οποία μπορούν να
ληφθούν αντίτυπα του προτεινόμενου Σχεδίου
Ραδιοφωνικής Κάλυψης· και
(γ) το χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να
είναι μικρότερο των είκοσι οκτώ ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης, εντός
του οποίου μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις
από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό,
ισχυρίζεται

ότι

παραβλάπτονται

τα

νόμιμα

συμφέροντα του.
(3) Ένσταση

κατά

του

προτεινόμενου

Σχεδίου

Ραδιοφωνικής Κάλυψης υποβάλλεται στο Διευθυντή από
τα πρόσωπα και εντός του χρονικού διαστήματος που
αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) και
περιέχει τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται.
(4) Ο Διευθυντής μεριμνά για την ταχύτερη δυνατή
εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων, και αποφασίζει (α) Την επικύρωση του προτεινόμενου Σχεδίου·
(β) την ακύρωση ή·
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(γ) την τροποποίηση του.
(5) Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης που επικυρώθηκε
από το Διευθυντή σύμφωνα με το εδάφιο (4), καθίσταται
τελικό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
(6) Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης για το οποίο δεν
υποβάλλονται

ενστάσεις,

μετά

την

παρέλευση

της

καθοριζόμενης, βάση του εδαφίου (2), προθεσμίας
καθίσταται τελικό και δημοσιεύεται σε σχέση με αυτό
γνωστοποίηση

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας.
(7) Σε

περίπτωση

αναθεώρησης

του

Σχεδίου

Ραδιοφωνικής Κάλυψης, μετά τη δημοσίευση του στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εφαρμόζεται η
αναφερόμενη στα εδάφια (1) έως (6) διαδικασία.».
Τροποποίηση

8.

To άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 16
του βασικού
νόμου.

(α) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου (3)
αυτού, της φράσης «εδαφίου (5)» (τέταρτη γραμμή) με τη
φράση «άρθρου 16A» και της φράσης «πωλεί, εκπλειστηριάζει,
εκμισθώνει, μεταβιβάζει ή ελέγχει» (έκτη γραμμή) με τη φράση
«μεταβιβάζει ή χρονομισθώνει» .και
(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού.
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

Τροποποίηση

9.

του βασικού

άρθρο 16 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 16Α:

νόμου με την
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προσθήκη νέου
άρθρου.
«Δικαίωμα

16Α.-(1) Ο Διευθυντής καθορίζει με Διάταγμα το πλαίσιο

μεταβίβασης ή

της χορήγησης σε εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις του

χρονομίσθωσης
δικαιωμάτων
χρήσης.

δικαιώματος να μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν
ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις
ζώνες τις οποίες καθορίζει η Επιτροπή με τη θέσπιση
εκτελεστικών μέτρων.
(2) Για ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες δεν έχουν
καθοριστεί από την Επιτροπή όπως προνοείται στο
εδάφιο (1), ο Διευθυντής δύναται να καθορίζει με
Διάταγμα

το

πλαίσιο

της

χορήγησης

σε

εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις του δικαιώματος να
μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν ατομικά δικαιώματα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
(3) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίζει με Διάταγμα ότι
συγκεκριμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα
οποία

χορηγήθηκαν

επιχείρηση

ή

δωρεάν

σε

εξουσιοδοτήθηκαν

εξουσιοδοτημένη
σε

Κυβερνητική

Υπηρεσία, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 17, δεν
δύνανται να μεταβιβαστούν ή να χρονομισθωθούν.
(4) Ο Διευθυντής εξασφαλίζει ότι δεν στρεβλώνεται ο
ανταγωνισμός

από

οποιαδήποτε

μεταβίβαση

ή

συσσώρευση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
Για το σκοπό αυτό, ο Διευθυντής δύναται να λαμβάνει
κατάλληλα μέτρα, ιδίως, επιβάλλοντας την πώληση ή
την χρονομίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.».
Τροποποίηση

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
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του άρθρου 17

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) Με τη διαγραφή από αυτό, της φράσης «Ανεξάρτητα από την
επιφύλαξη του άρθρου 15(2) των περί Ραδιοφωνικών και
Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων, και ανεξάρτητα από το άρθρο
18 του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου,» (πρώτη
μέχρι τρίτη γραμμή) και της φράσης «, περιλαμβανομένου
νομικού

προσώπου

δημοσίου

δικαίου

άλλου

από

το

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου,» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή)·
(β) με την μετατροπή από αυτό, του μικρού γράμματος «η» (τρίτη
γραμμή) σε κεφαλαίο γράμμα «Η»·
(γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) αυτού, της φράσης
«Είτε το εν λόγω πρόσωπο κατέχει αναφορικά με την εν λόγω
ραδιοσυχνότητα ισχύουσα εξουσιοδότηση, δυνάμει των περί
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων είτε» (πρώτη
μέχρι τρίτη γραμμή)∙
(δ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού, της λέξης
«δεν» (πρώτη γραμμή) και την προσθήκη της λέξης «δεν» μετά
τη λέξη «ραδιοσυχνότητα» (δεύτερη γραμμή).

Τροποποίηση

11.

Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 18
του βασικού
νόμου.

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«Διευθυντή»
αντικειμενικών,
διαδικασιών»·

(δεύτερη

γραμμή),

διαφανών,

της

αμερόληπτων

φράσης
και

«βάσει

αναλογικών
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(β) με την αντικατάσταση των εδαφίων (2) και (3) αυτού, από τα
ακόλουθα νέα εδάφια (2) και (3):
«(2) Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που ορίζονται εκ των
προτέρων

για

τη

χορήγηση

δικαιωμάτων

χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών μετάδοσης
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών προς επίτευξη
στόχων

γενικού

συμφέροντος,

τα

δικαιώματα

χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται μέσω ανοικτών, αντικειμενικών,
διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών διαδικασιών:
Νοείται ότι είναι δυνατόν, πέραν από την περίπτωση που
αναφέρεται στο εδάφιο (4), να μην ακολουθηθούν ανοικτές
διαδικασίες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση
ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε φορείς
παροχής υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών
εκπομπών είναι απαραίτητη για την επίτευξη στόχων γενικού
συμφέροντος όπως ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(3) Κανονισμοί καθορίζουν τις ραδιοσυχνότητες ή/και ζώνες
ραδιοσυχνοτήτων,

η

χρήση

των

οποίων

υπόκειται

σε

εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 16 και τη χρήση των οποίων
ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτεί μόνο δια της χορήγησης
ατομικού δικαιώματος χρήσης:
Νοείται ότι χορηγούνται ατομικά δικαιώματα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, όπου κρίνεται σκόπιμο, ώστε:
(i)

Να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές,

(ii)

να εξασφαλίζεται η τεχνική ποιότητα των υπηρεσιών,

(iii)

να

διαφυλάσσεται

η

αποτελεσματική

χρήση

του

φάσματος, ή
(iv)

να πληρούνται άλλοι στόχοι γενικού συμφέροντος όπως

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4333, 18/5/2012

50(I)/2012
16
ορίζονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
Νοείται περαιτέρω ότι όλες οι άλλες ραδιοσυχνότητες, η
χρήση των οποίων υπόκειται σε εξουσιοδότηση βάσει του
άρθρου 16, δύνανται να χρησιμοποιούνται εφόσον υπάρχει
συμμόρφωση με τους όρους γενικής εξουσιοδότησης, η οποία
χορηγείται από το Διευθυντή.»· και

(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των
ακόλουθων νέων εδαφίων (4), (5) και (6):
«(4) Ο Διευθυντής δύναται για την εξυπηρέτηση στόχων
γενικού συμφέροντος, να χορηγεί ατομικά δικαιώματα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 87,5-108 MHz,
150-285

kHz,

ραδιοφωνικών

525-1605
εκπομπών

kHz,

για

που

σκοπούς
συνιστούν

μετάδοσης
δημόσια

ραδιοφωνική υπηρεσία:
Νοείται ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν
εδάφιο, η απόφαση του Διευθυντή αναφορικά με τον κάτοχο
των εν λόγω ατομικών δικαιωμάτων χρήσης και την περίοδο
ισχύος τους δεν εφαρμόζεται παρά μόνο μετά από έγκριση του
Υπουργικού Συμβουλίου:
Νοείται περαιτέρω ότι, η χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων
χρήσης όπως προβλέπεται στο παρόν εδάφιο, δεν υπόκειται
σε οποιαδήποτε τέλη και εφαρμόζονται οι λοιπές διαδικασίες
που καθορίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου αναφορικά με
τη ραδιοφωνική υπηρεσία.
(5)

Ο Διευθυντής διατηρεί Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων το

οποίο είναι διαθέσιμο για δημόσια επιθεώρηση και το οποίο
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περιέχει καταχωρήσεις αναφορικά με (α) τα

ατομικά

δικαιώματα

χρήσης

που

έχουν

χορηγηθεί· και
(β) τις επιχειρήσεις που έχουν κοινοποιήσει τη χρήση
ραδιοσυχνοτήτων
εξουσιοδότηση

που
και

υπόκεινται

σε

γενική

εγγραφή,

κατά

τα

διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 21, και
για τις οποίες η εγγραφή έχει διενεργηθεί.
(6)

Στην περίπτωση που χορηγείται ατομικό δικαίωμα

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για δέκα ή περισσότερα χρόνια και
το εν λόγω δικαίωμα δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να
χρονομισθωθεί μεταξύ επιχειρήσεων όπως προβλέπει το
άρθρο 16Α του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής διασφαλίζει ότι
τα κριτήρια για τη χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης
συνεχίζουν να ισχύουν και να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της εξουσιοδότησης.

Αν τα κριτήρια παύσουν να

ισχύουν, το ατομικό δικαίωμα χρήσης (α) συνεχίζει να ισχύει έπειτα από αιτιολογημένη
αίτηση του κατόχου του εν λόγω δικαιώματος· ή
(β) μετατρέπεται σε γενική εξουσιοδότηση για χρήση
των ραδιοσυχνοτήτων, αφού προηγηθεί σχετική
ειδοποίηση

και

παρασχεθεί

εύλογο

χρονικό

διάστημα για να τεθεί σε εφαρμογή το νέο
καθεστώς· ή
(γ) καθίσταται

μεταβιβάσιμο

ή

χρονομισθώσιμο

μεταξύ φορέων σύμφωνα με το άρθρο 16Α του
παρόντος Νόμου.».
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Τροποποίηση

12. Το

του άρθρου 19

αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, με τα ακόλουθα νέα

του βασικού
νόμου.

άρθρο

19

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται

με

την

εδάφια (1), (2) και (3):
«(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), δεν υπάρχει περιορισμός
στον αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης, εκτός εάν
αυτό κρίνεται απαραίτητο για διασφάλιση της αποδοτικής και
αποτελεσματικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με το
εδάφιο (2).
(2)

Σε περίπτωση που ο Διευθυντής εξετάζει εάν πρέπει να

περιορίσει τον αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, οφείλει, μεταξύ άλλων (α) να

αποδίδει

τη

δέουσα

σημασία

στην

ανάγκη

μεγιστοποίησης των οφελών για τους χρήστες, και στη
διευκόλυνση ανάπτυξης του ανταγωνισμού. Προς τούτο
ζητά και λαμβάνει τη θέση του Επιτρόπου·
(β) να

παρέχει

σε

όλα

συμπεριλαμβανομένων

τα
των

ενδιαφερόμενα
χρηστών

και

μέρη,
των

καταναλωτών, την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις
τους σχετικά με οποιονδήποτε περιορισμό·
(γ) να δημοσιεύει κάθε απόφαση περιορισμού του αριθμού
των δικαιωμάτων χρήσης, δηλώνοντας τους σχετικούς
λόγους·
(δ) να προσκαλεί, με την επιφύλαξη Κανονισμών αναφορικά
με τη διεξαγωγή διαδικασίας διαπραγμάτευσης, την
υποβολή αιτήσεων για χορήγηση τέτοιου περιορισμένου
αριθμού δικαιωμάτων χρήσης, βάσει αντικειμενικών,
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διαφανών,

αμερόληπτων

και

αναλογικών

κριτηρίων

επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να αποδίδουν τη
δέουσα σημασία στην υλοποίηση των στόχων του
εδαφίου (1) του άρθρου 49 των περί Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

και

Ταχυδρομικών

Υπηρεσιών Νόμων του 2004 έως 2012· και
(ε) να επανεξετάζει τον περιορισμό σε εύλογα χρονικά
διαστήματα

ή

κατόπιν

εύλογου

αιτήματος

τυχόν

ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
(3) Όταν ο Διευθυντής διαπιστώσει ότι μπορούν να χορηγηθούν
περαιτέρω δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, των οποίων
ο αριθμός έχει περιοριστεί δυνάμει του εδαφίου (2),
δημοσιεύει τη διαπίστωση του αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα
της

Δημοκρατίας

και,

με

την

επιφύλαξη

Κανονισμών

αναφορικά με τη διεξαγωγή διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
προσκαλεί την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση των
επιπρόσθετων δικαιωμάτων χρήσης, βάσει αντικειμενικών,
διαφανών

αμερόληπτων

και

αναλογικών

κριτηρίων

επιλογής.».
Τροποποίηση

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

του βασικού

άρθρο 19 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 19Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.

«Παράταση

19Α.-(1) Στην περίπτωση που ο Διευθυντής εξετάζει αν

διάρκειας

πρέπει

υφιστάμενων
δικαιωμάτων
χρήσης.

να

παρατείνει

τη

διάρκεια

υφισταμένων

δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατ’ άλλο τρόπο
απ’ ότι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα
εν λόγω δικαιώματα, οφείλει, μεταξύ άλλων -
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(α) να αποδίδει τη δέουσα σημασία στην
ανάγκη μεγιστοποίησης των οφελών για
τους

χρήστες,

και

στη

διευκόλυνση

ανάπτυξης του ανταγωνισμού·
(β) να παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και
των

καταναλωτών,

την

ευκαιρία

να

εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με
οποιανδήποτε παράταση·
(γ) να δημοσιεύει κάθε απόφαση ανανέωσης
των

δικαιωμάτων

χρήσης,

δηλώνοντας

στους σχετικούς λόγους:
Νοείται

ότι,

σε

περίπτωση

που

ο

Διευθυντής αποφασίσει να μην παρατείνει τη
διάρκεια

υφιστάμενου

ραδιοσυχνοτήτων,
Κανονισμών

δικαιώματος

με

την

αναφορικά

με

χρήσης

επιφύλαξη
τη

διεξαγωγή

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προσκαλεί την
υποβολή αιτήσεων για χορήγηση σχετικών
δικαιωμάτων
διαφανών,

χρήσης,

βάσει

αμερόληπτων

αντικειμενικών,

και

αναλογικών

κριτηρίων επιλογής:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που
ο Διευθυντής αποφασίσει να παρατείνει τη
διάρκεια

υφιστάμενου

ραδιοσυχνοτήτων,

δικαιώματος

δύναται

να

χρήσης

προβεί

σε

αποτίμηση της αξίας του δικαιώματος χρήσης
και

αναλόγως

του

αποτελέσματος

της

αποτίμησης, να καθορίσει το πόσο, το οποίο
οφείλει να καταβάλει ο κάτοχος του δικαιώματος
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χρήσης ή/και να επιβάλει άλλες υποχρεώσεις
στον κάτοχο του δικαιώματος χρήσης.».

Τροποποίηση

14. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του βασικού

του άρθρου 21

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτή, της φράσης

του βασικού
νόμου.

«άρθρων 18(2)» (έκτη γραμμή) με τη φράση «άρθρων 18 (3)».

Τροποποίηση

15. Το εδάφιο (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου 22

την αντικατάσταση από αυτό, της φράσης «διέπονται από τις αρχές της

του βασικού
νόμου.

μη διάκρισης και της διαφάνειας» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «είναι
ανοικτές, αντικειμενικές, διαφανείς, αμερόληπτες και αναλογικές».

Τροποποίηση

16. Το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από

του άρθρου 24

το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

του βασικού
νόμου.

«(1) Προς το σκοπό της προαγωγής της βέλτιστης χρήσης του
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, ο Διευθυντής δύναται να αποφασίζει
περί των περιπτώσεων στις οποίες οι αιτήσεις για τη χορήγηση
ατομικών

δικαιωμάτων

χρήσης,

γίνονται

δυνάμει

διαδικασίας

πλειστηριασμού, η οποία συνεπάγεται την υποβολή από τον αιτητή
πλειοδοτικής προσφοράς, που καθορίζει το ποσό το οποίο είναι
πρόθυμος να καταβάλει στο
παραχώρηση

Διευθυντή

σε

σχέση

με

την

του του ατομικού δικαιώματος χρήσης και η οποία

διαδικασία δυνατόν να περιλαμβάνει:
(α) την αξιολόγηση των αιτήσεων προκειμένου να επιλεγούν οι
αιτητές

που

θα

πλειστηριασμού,

συμμετάσχουν
δηλαδή

στη

στη

διαδικασία

διαδικασία

του

υποβολής

πλειοδοτικών προσφορών·
(β) τη διαδικασία υποβολής πλειοδοτικών προσφορών η οποία
δυνατόν να περιλαμβάνει πολλαπλούς γύρους· και
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(γ) την ικανοποίηση μετά τη λήξη του πλειστηριασμού
απαιτήσεων για να χορηγηθούν τα ατομικά δικαιώματα
χρήσης.».
Τροποποίηση

17. Το εδάφιο (2) του άρθρου 25 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από

του άρθρου 25

το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):

του βασικού
νόμου.

«(2) Όταν ένα δικαίωμα χρήσης χορηγείται:
(α) δια διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής, δυνάμει των
άρθρων 23 ή 24 ή δια διαδικασίας διαπραγμάτευσης
δυνάμει Κανονισμών, η περίοδος των έξι εβδομάδων, που
αναφέρεται στο εδάφιο (1) μπορεί να επεκταθεί μέχρι οκτώ
μήνες·
(β) δυνάμει διαδικασίας που καθορίζεται σε Κανονισμούς σε
παγκύπριο

ραδιοφωνικό

οργανισμό

στις

ζώνες

ραδιοσυχνοτήτων 87,5-108 MHz, 150-285 kHz, 525-1605
kHz, η περίοδος των έξι εβδομάδων, που αναφέρεται στο
εδάφιο (1) μπορεί να επεκταθεί μέχρι δώδεκα εβδομάδες.».
Αντικατάσταση

18. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο

του άρθρου 28

νέο άρθρο 28:

του βασικού
νόμου.

«Όροι που

28.-(1) Δικαίωμα χρήσης που χορηγείται δυνάμει του

περιλαμβά-

παρόντος Νόμου, δύναται να παρέχεται υπό τέτοιους όρους,

νονται στο
δικαίωμα
χρήσης.

προϋποθέσεις και περιορισμούς, όπως ο Διευθυντής κρίνει
εύλογα πρόσφορο.
(2) Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε το δικαίωμα χρήσης που
χορηγείται, δυνάμει του παρόντος Νόμου, επιτρέπει τη
χρήση όλων των τύπων τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται
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για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών:
Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να προβλέπει
αναλογικούς και αμερόληπτους περιορισμούς όσον αφορά
το είδος των ραδιοδικτύων ή της ασύρματης τεχνολογίας
πρόσβασης

που

χρησιμοποιείται

για

υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον αυτό απαιτείται:
(α) προς αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών·
(β) για την προστασία της δημόσιας υγείας από
ηλεκτρομαγνητικά πεδία·
(γ) για την εξασφάλιση της τεχνικής ποιότητας της
υπηρεσίας·
(δ) για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης του
μερισμού ραδιοσυχνοτήτων σε περιπτώσεις όπου
η χρήση ραδιοσυχνοτήτων υπάγεται σε γενική
άδεια·
(ε) για τη διαφύλαξη της αποτελεσματικής χρήσης
του φάσματος· ή
(στ) για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος
σύμφωνα με το εδάφιο (6).
(3)

Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε το δικαίωμα χρήσης που

χορηγείται, δυνάμει του παρόντος Νόμου, επιτρέπει την
παροχή

όλων

των

τύπων

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
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Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να προβλέπει
αναλογικούς και αμερόληπτους περιορισμούς για τους
παρεχόμενους

τύπους

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, περιλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της
εκπλήρωσης

απαίτησης

δυνάμει

των

Κανονισμών

Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών
(International Telecommunication Union (ITU)):
Νοείται περαιτέρω ότι, τα μέτρα που επιβάλουν την
παροχή

συγκεκριμένων

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών σε ειδική ζώνη, διαθέσιμη για υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να αιτιολογούνται με
βάση την εκπλήρωση στόχων γενικού συμφέροντος, όπως
μεταξύ άλλων:
(α) της ασφάλειας της ζωής·
(β) της προαγωγής της κοινωνικής, περιφερειακής ή
εδαφικής συνοχής·
(γ) της

αποφυγής

αναποτελεσματικής

χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων·
(δ) της προαγωγής της πολιτιστικής και γλωσσικής
ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων
επικοινωνίας:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, μέτρο που απαγορεύει την
παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών
σε συγκεκριμένη ζώνη μπορεί να προβλέπεται μόνον όπου
αυτό δικαιολογείται από την ανάγκη προστασίας υπηρεσιών
για την ασφάλεια της ζωής.

Ο Διευθυντής δύναται, κατ’

εξαίρεση, να επεκτείνει το μέτρο αυτό ώστε να διέπει
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υπηρεσίες για την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού
συμφέροντος

όπως

ορίζονται

από

το

Υπουργικό

Συμβούλιο.»·
(4) Ο Διευθυντής επανεξετάζει κατά τακτά χρονικά
διαστήματα την ανάγκη ύπαρξης των περιορισμών που
αναφέρονται στα εδάφιο (2) και (3) και δημοσιοποιεί τα
αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής, ως
αποτέλεσμα

της

επανεξέτασης,

αποφασίσει

να

άρει

περιορισμούς που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3),
δύναται να προβεί σε αποτίμηση της αξίας του δικαιώματος
χρήσης και αναλόγως του αποτελέσματος της αποτίμησης,
να καθορίσει το ποσό, το οποίο οφείλει να καταβάλει ο
κάτοχος του δικαιώματος χρήσης ή/και να επιβάλει άλλες
υποχρεώσεις στον κάτοχο του δικαιώματος χρήσης.
(5)

Ο Διευθυντής εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που

προτίθεται να λάβει μέτρα σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3)
και εφόσον τα εν λόγω μέτρα ή περιορισμοί έχουν σημαντικό
αντίκτυπο στη σχετική αγορά, παρέχει στα ενδιαφερόμενα
μέρη τη δυνατότητα να προβούν σε γραπτές παραστάσεις
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
(6) Επιπρόσθετα από τους περιορισμούς και τα μέτρα που
αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3), ο Διευθυντής δύναται,
κατά τη χορήγηση του δικαιώματος χρήσης, να επιβάλει και
να απαιτήσει από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
(α) ικανοποίηση απαιτήσεων κάλυψης και ποιότητας·
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(β) αποδοτική

και

αποτελεσματική

χρήση

των

ραδιοσυχνοτήτων·
(γ) τεχνικές

και

απαραίτητες

λειτουργικές

για

την

προϋποθέσεις

αποφυγή

επιβλαβών

παρεμβολών και για τον περιορισμό της έκθεσης
του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όταν οι εν
λόγω προϋποθέσεις διαφέρουν από αυτές που
περιλαμβάνονται

σε κάθε εφαρμοστέα

γενική

εξουσιοδότηση·
(δ) μέγιστη διάρκεια, υποκείμενη σε τυχόν αλλαγές στο
Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων λαμβανομένης υπόψη
της

αναγκαίας

περιόδου

για

απόσβεση

της

επένδυσης:
Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να περιλάβει
πρόνοια σχετικά με την παράταση του δικαιώματος
χρήσης των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων·
(ε) μεταβίβαση δικαιωμάτων κατόπιν πρωτοβουλίας
της

εξουσιοδοτημένης

επιχείρησης

και

προϋποθέσεις για τέτοια μεταβίβαση·
(στ) τέλη εξουσιοδότησης·
(ζ) τυχόν δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο
διαγωνιστικής

διαδικασίας

ή

διαδικασίας

διαπραγμάτευσης· και
(η) υποχρεώσεις

δυνάμει

διεθνών

συμφωνιών

σχετικών με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων·
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(θ) υποχρεώσεις που διέπουν την πειραματική χρήση
των ραδιοσυχνοτήτων·
(ι) κανόνες για την αποφυγή της αποθεματοποίησης
του

φάσματος

ορίζοντας

(spectrum

αυστηρές

πραγματική

προθεσμίες

εκμετάλλευση

ιδίως

hoarding),
των

για

την

δικαιωμάτων

χρήσης από τον κάτοχό τους και επιβάλλοντας
κυρώσεις, περιλαμβανομένων των οικονομικών
κυρώσεων ή της αφαίρεσης των δικαιωμάτων
χρήσης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις
προθεσμίες.

Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται και

εφαρμόζονται κατά αναλογικό, αμερόληπτο και
διαφανή τρόπο·
(ια) τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 16Α,
όρους

σύμφωνα

με

τους

οποίους

ατομικά

δικαιώματα χρήσης μπορούν να μεταβιβαστούν ή
χρονομισθωθούν

από

τον

κάτοχο

των

δικαιωμάτων.
(7) Γενική εξουσιοδότηση που χορηγείται δυνάμει του
παρόντος

Νόμου

δύναται

να

επιτρέψει

τη

χρήση

ραδιοσυχνοτήτων υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με
όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς δυνάμει των περί
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών Νόμων του 2004 έως 2012.
(8) Καμιά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν
περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή να θέτει
όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς σε οποιαδήποτε
εξουσιοδότηση, ή τη διακριτική του ευχέρεια να τροποποιεί
όρους,

προϋποθέσεις

ή

περιορισμούς

οποιασδήποτε
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εξουσιοδότησης, με την επιφύλαξη της τήρησης των αρχών
της μη διάκρισης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.».

Τροποποίηση

19. Το

του άρθρου 29

αντικατάσταση των εδαφίων (2), (3), (4), (5) αυτού, από τα ακόλουθα

του βασικού
νόμου.

άρθρο

29

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται

με

την

νέα εδάφια (2), (3), (4), (5), (6) και (7):

«(2) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτεί από εξουσιοδοτημένες
επιχειρήσεις

να

του

παρέχουν

όλες

τις

πληροφορίες

που

απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους όρους,
περιορισμούς και

προϋποθέσεις των

χορηγουμένων

γενικών

εξουσιοδοτήσεων ή ατομικών δικαιωμάτων χρήσης.
(3) Σε περιπτώσεις, όπου φαίνεται στο Διευθυντή ότι υπάρχει
παράβαση όρου ή περιορισμού ή προϋπόθεσης ενός ατομικού
δικαιώματος χρήσης ή μιας γενικής εξουσιοδότησης, ο Διευθυντής
πληροφορεί σχετικά την εξουσιοδοτημένη επιχείρηση και της
παρέχει την ευκαιρία να προβεί σε παραστάσεις εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος.
(4) Ο Διευθυντής δύναται να λάβει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα
για τον τερματισμό της παράβασης, είτε άμεσα είτε εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος, με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση του
την οποία κοινοποιεί στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση χωρίς
καθυστέρηση· Τα εν λόγω μέτρα δυνατόν να περιλαμβάνουν:
(α) επιβολή αποτρεπτικού διοικητικού προστίμου, το οποίο
διοικητικό πρόστιμο μπορεί να είναι περιοδικό και να έχει
αναδρομική ισχύ·
(β) αναστολή

της

εξουσιοδοτημένη

εξουσιοδότησης,
επιχείρηση

απαγορεύοντας
να

χρησιμοποιεί

στην
την

εξουσιοδότηση, μέχρις ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση
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με τους όρους και περιορισμούς και προϋποθέσεις της
εξουσιοδότησης.

(5)

Αν

η

εξουσιοδοτημένη

συμμορφωθεί με την

επιχείρηση

παραλείπει

πιο πάνω απόφαση, ο

να

Διευθυντής

δύναται να τερματίσει την εξουσιοδότηση ή/και να ζητήσει από το
Δικαστήριο την έκδοση δικαστικού Διατάγματος προς επιβολή της
απόφασης του.
(6) Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων
των όρων ή περιορισμών ή προϋποθέσεων ενός ατομικού
δικαιώματος χρήσης ή μιας γενικής εξουσιοδότησης, αν τα μέτρα
για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης που αναφέρονται στο
εδάφιο (4) δεν φέρουν αποτέλεσμα, ο Διευθυντής δύναται να
εμποδίσει

την

περαιτέρω

παροχή

δικτύων

ή

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την εξουσιοδοτημένη επιχείρηση ή
να αναστέλλει ή να τερματίσει τα δικαιώματα χρήσης:
Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, μπορούν να επιβληθούν
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και ποινές
που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης, ακόμη και
αν η παράβαση έχει στη συνέχεια διορθωθεί.
(7) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (3), (4), (5) και (6), αν ο
Διευθυντής αποδεδειγμένα πιστεύει ότι η παράβαση των όρων ή
περιορισμών ή προϋποθέσεων ενός ατομικού δικαιώματος χρήσης
ή μιας γενικής εξουσιοδότησης συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή
για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή ότι
θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε
άλλους φορείς ή σε χρήστες δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή άλλους χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων,
μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση
της κατάστασης, πριν από τη λήψη τελικής απόφασης:
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Νοείται ότι, στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται η
δυνατότητα να προβεί σε γραπτές παραστάσεις και να προτείνει
επανορθωτικά μέτρα εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζεται
από το Διευθυντή:
Νοείται

περαιτέρω ότι,

εφόσον

κρίνεται

αναγκαίο,

ο

Διευθυντής δύναται να επιβεβαιώνει τα προσωρινά μέτρα, τα οποία
έχουν μέγιστη ισχύ τριών μηνών, αλλά μπορούν, σε περιπτώσεις
μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκτέλεσης, να παραταθούν για
περαιτέρω χρονική περίοδο ως και τριών μηνών.».
Τροποποίηση

20. Το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 30

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού, της φράσης
«,περιλαμβανομένης δέσμευσης την οποία η εξουσιοδοτημένη
επιχείρηση ανέλαβε, σε σχέση με εξουσιοδότηση η οποία της
χορηγήθηκε από τον Επίτροπο στα πλαίσια διαδικασίας που
διεξήχθηκε δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 3» (τρίτη μέχρι
έβδομη γραμμή)· και
(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά τη
λέξη

«επιβεβλημένη»

(δεύτερη

γραμμή)

της

φράσης

«,λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν
αναφορικά με τη μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων».
Τροποποίηση

21. Το εδάφιο (2) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου 33

την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «Νόμων» (τρίτη γραμμή),

του βασικού
νόμου.
110(Ι) του 2010.

της ακόλουθης νέας φράσης «ή σε περίπτωση απειλής προς διάπραξη
αδικήματος

τρομοκρατίας

όπως

αυτό

Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμο,».

προβλέπεται

στον

περί
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Τροποποίηση

22. Η υποπαράγραφος (ιι) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του

του άρθρου 34

άρθρου 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην

του βασικού
νόμου.

αρχή αυτής, της φράσης «με την επιφύλαξη των προνοιών των
Κανονισμών».

Τροποποίηση

23. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 39 του βασικού

του άρθρου 39

νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτή, αμέσως μετά τη λέξη

του βασικού
νόμου.

«χρηστών» (πρώτη γραμμή), της φράσης «του ραδιοεξοπλισμού και
των καταναλωτών».

Τροποποίηση

24. Το εδάφιο (2) του άρθρου 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου 42

τη προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «χρήστη» (δεύτερη

του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση

γραμμή), της φράσης «του ραδιοεξοπλισμού».

25.

Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 52
του βασικού
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «τρεις χιλιάδες λίρες» όπου
αυτή συναντάται, με τη φράση «πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα
ευρώ»·
(β) με την αντικατάσταση της φράσης «χίλιες πεντακόσιες λίρες»
όπου αυτή συναντάται, με τη φράση «δύο χιλιάδες πεντακόσια
εξήντα ευρώ»·
(γ) με την αντικατάσταση της φράσης «τις χίλιες λίρες» όπου αυτή
συναντάται, με τη φράση «τα χίλια επτακόσια ευρώ».
Τροποποίηση

26. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της

του άρθρου 57

φράσης «, εξαιρουμένου του άρθρου 14 το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1η

του βασικού
νόμου.

Ιανουαρίου του έτους 2003» (δεύτερη και τρίτη γραμμή).
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Τροποποίηση

27. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του άρθρου 58

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):

του βασικού
νόμου.

«(3)(α) Τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 28 εφαρμόζονται στις
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται στο Σχέδιο
Ραδιοσυχνοτήτων

που

αναφέρεται

στο

άρθρο

5,

αναφορικά με εξουσιοδοτήσεις χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
που χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Νόμου·
(β)(i)

Για περίοδο πέντε ετών που αρχίζει από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ο
Διευθυντής δύναται να επιτρέπει στους κάτοχους
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που είχαν
χορηγηθεί

πριν

εξακολουθούν

από
να

την

ημερομηνία

ισχύουν

για

αυτή

περίοδο

και

πέντε

τουλάχιστον ετών μετά την ημερομηνία αυτή, να
υποβάλουν

αίτηση προς

το

Διευθυντή

για

την

επανεκτίμηση των περιορισμών των δικαιωμάτων τους
σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 28·
(ii) ο Διευθυντής, προτού εκδώσει την απόφασή του,
γνωστοποιεί στον κάτοχο των δικαιωμάτων την
επανεκτίμησή του σχετικά με τους περιορισμούς και
του παρέχει εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να
αποσύρει την αίτησή του·
(iii) σε περίπτωση που ο κάτοχος των δικαιωμάτων
αποσύρει την αίτηση του, το δικαίωμα παραμένει
αμετάβλητο έως τη λήξη της ισχύος του ή ως το τέλος
της πενταετούς περιόδου, αναλόγως με το ποια
ημερομηνία προηγείται.
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(γ)

Μετά την περίοδο πέντε ετών που αρχίζει από την

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ο Διευθυντής
λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα
εδάφια (2) και (3) του άρθρου 28 εφαρμόζονται σε όλες τις
εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η
επανεκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του
παρόντος εδαφίου.».

Αρ. Φακ.: 23.01.053.079-2012
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