Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4333, 18/5/2012

Ν. 51(Ι)/2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τίτλους:

Επίσημη

«Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Εφημερίδα της

Συμβουλίου, της 25 ης Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας

ΕΕ: L 337,

2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των

18.12.2009,

χρηστών

σ. 11.

επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία

όσον

αφορά

δίκτυα

και

υπηρεσίες

ηλεκτρονικών

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας
για την προστασία των καταναλωτών», και

Επίσημη

«Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Εφημερίδα της

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

ΕΕ: L 337,

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

18.12.2009,

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

σ. 37.

την 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»,
και για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής της πράξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

Επίσημη

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εφημερίδα της

και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του

ΕΕ: L 337,

Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές

18.12.2009,

Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας»,

σ. 1.
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως

τίτλος.

Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

και

Ταχυδρομικών

Υπηρεσιών

112(Ι) του 2004 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους
84(Ι) του 2005 περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών
149(Ι) του 2005 Υπηρεσιών Νόμους του 2004 έως

2011 (οι οποίοι στο εξής θα

67(Ι) του 2006 αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
113(Ι) του 2007 παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως
134(Ι) του 2007 Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμοι
46(Ι) του 2008 του 2004 έως 2012.
103(Ι) του 2009
94(Ι) του 2011.
Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου
(1) αυτού της λέξης «πληροφορικής» (πέμπτη γραμμή) με τη
λέξη «πληροφορία»·
(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη «θέσεως» (δεύτερη γραμμή), της λέξης
«σημαντικής»·
(γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2)
αυτού, της φράσης «, τη χρηματοδότηση» (πρώτη γραμμή)·
(δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2) αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη «πόρων» (δεύτερη γραμμή), της λέξης
«αρίθμησης»· και
(ε) με τη διαγραφή του δεύτερου εδαφίου (2) αυτού·
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Τροποποίηση

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.
(α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«‘BEREC’ σημαίνει το Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών
Αρχών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που ιδρύθηκε με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση
του

Φορέα

Ευρωπαϊκών

Ρυθμιστικών

Αρχών

για

τις

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας,
‘δημόσια διαθέσιμη τηλεφωνική υπηρεσία’ σημαίνει υπηρεσία
διαθέσιμη στο κοινό για τη διενέργεια και τη λήψη εθνικών
ή/και διεθνών κλήσεων, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (δηλαδή
που περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, επιλογή / προεπιλογή
φορέα, χρήση υπηρεσιών μεταπωλητή), μέσω αριθμού ή
αριθμών

που

υπάρχουν

στο

Σχέδιο

Τηλεφωνικής

Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε διεθνές
σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης,
‘δημόσιο

δίκτυο

Ηλεκτρονικών

επικοινωνιών’

Επικοινωνιών,

κυρίως ή εξ’ ολοκλήρου,
διαθέσιμων
Επικοινωνιών,

στο

κοινό

οι

οποίες

το

για

σημαίνει
οποίο

το

δίκτυο

χρησιμοποιείται,

την προσφορά δημόσια

υπηρεσιών
υποστηρίζουν

Ηλεκτρονικών
τη

πληροφοριών μεταξύ τερματικών σημείων δικτύου,

μεταφορά
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‘διεπαφή’ σημαίνει σημείο απόληξης δικτύου, δηλαδή φυσικό
σημείο σύνδεσης, στο οποίο παρέχεται πρόσβαση στο
χρήστη σε δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και
ραδιοεπαφή, που καθορίζει τη ραδιοεπικοινωνιακή οδό
μεταξύ

ραδιοεξοπλισμού

και

των

τεχνικών

του

προδιαγραφών,
‘Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής’ ή ‘ΔΠΕ’ σημαίνει τη
λογισμική

διεπαφή

μεταξύ

εφαρμογών, οι

οποίες

διατίθενται από παροχείς τηλεοπτικών εκπομπών ή παροχείς
υπηρεσιών, και των διαθέσιμων στοιχείων σε προηγμένο
ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισμό για ψηφιακές τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές υπηρεσίες,
‘επιβλαβείς παρεμβολές’ σημαίνει παρεμβολές, οι οποίες
θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης
ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή όποιες, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, υποβαθμίζουν σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα
διακόπτουν μια ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία που λειτουργεί
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους διεθνείς, κοινοτικούς ή
εθνικούς κανονισμούς,
‘επιλεκτική

φραγή

εξερχόμενων

κλήσεων’

σημαίνει

διευκόλυνση, με την οποία συνδρομητής δύναται
ζητήσει,

από

παροχέα

υπηρεσιών

να

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, να φράξει εξερχόμενες κλήσεις καθορισμένων
τύπων ή καθορισμένους τύπους αριθμών, δωρεάν,
‘Ε.Χ.Τ.Α.’ σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τηλεφωνικής
Αρίθμησης,
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‘παραβίαση

προσωπικών

δεδομένων’

σημαίνει

την

παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη
καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση ή απαγορευμένη διάδοση ή
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάστηκαν,
αποθηκεύτηκαν

ή

υποβλήθηκαν

κατ’

άλλο

τρόπο

σε

επεξεργασία, σε συνδυασμό με την παροχή διαθέσιμης στο
κοινό ηλεκτρονικής υπηρεσίας επικοινωνιών,
‘σημείο τερματισμού δικτύου’ (ΣΤΔ) σημαίνει το φυσικό ή και
ασύρματο σημείο στο οποίο ένας συνδρομητής αποκτά
πρόσβαση σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών. Στις περιπτώσεις
δικτύων που περιλαμβάνουν μεταγωγή ή δρομολόγηση το
ΣΤΔ χαρακτηρίζεται από ειδική διεύθυνση δικτύου, η οποία
δυνατόν να συνδέεται με αριθμό ή όνομα συνδρομητή,
‘συγκατάθεση’ σημαίνει συγκατάθεση του υποκειμένου των
δεδομένων, δηλαδή κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση
βούλησης, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και

με πλήρη

επίγνωση, και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων,
αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν
αντικείμενο

επεξεργασίας

τα

δεδομένα

προσωπικού

χαρακτήρα που το αφορούν,
‘συναφείς υπηρεσίες’ σημαίνει υπηρεσίες και ευκολίες που
σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή
ή/και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω
δικτύου ή/και υπηρεσίας ή έχουν τη δυνατότητα αυτή,
περιλαμβάνουν δε, μεταξύ άλλων, συστήματα μετατροπής
αριθμών ή συστήματα που παρέχουν παρόμοια λειτουργική
δυνατότητα, συστήματα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς
ηλεκτρονικών προγραμμάτων καθώς και άλλες υπηρεσίες
όπως

ταυτοποίηση,

παρουσίας,»∙

εντοπισμό

θέσης

και

υπηρεσία
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(β)

με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «Ευρωπαϊκά
Δικαστήρια», «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», «κλήση», «κοινή
(μεριζόμενη)

πρόσβαση

στον

τοπικό

βρόχο»,

«μη

γεωγραφικός αριθμός», «προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός
εξοπλισμός», «συναφείς εγκαταστάσεις» και «χρήστης» από
τους ακόλουθους νέους ορισμούς:
«‘Ευρωπαϊκά

Δικαστήρια’

σημαίνει

το

Δικαστήριο

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Γενικό Δικαστήριο,
‘Ευρωπαϊκή

Επιτροπή’

σημαίνει

την

Επιτροπή

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης,
‘κλήση’ σημαίνει τη σύνδεση που επιτυγχάνεται μέσω
δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
που επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία ομιλίας,
‘κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο’ σημαίνει
την παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή
στον τοπικό υπό-βρόχο του φορέα εκμετάλλευσης με
σημαντική ισχύ στην αγορά, η οποία επιτρέπει τη χρήση της
δυναμικότητας συγκεκριμένου τμήματος της υποδομής του
δικτύου, όπως μέρους της συχνότητας ή ισοδύναμου,
‘μη

γεωγραφικός

αριθμός’

σημαίνει

τον

αριθμό

που

περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν είναι γεωγραφικός αριθμός.
Συμπεριλαμβάνει,
τηλεφώνων,

μεταξύ

αριθμούς

υπερτιμημένων κλήσεων,

άλλων,

ατελούς

αριθμούς

κλήσης

και

κινητών
αριθμούς
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‘προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός’ σημαίνει τον
περιφερειακό τερματικό εξοπλισμό, ο οποίος προορίζεται για
σύνδεση

με τηλεοπτική συσκευή ή σύνθετη

ψηφιακή

τηλεοπτική συσκευή, και που είναι ικανός να υποστηρίξει
ψηφιακές διαδραστικές τηλεοπτικές υπηρεσίες,
‘συναφείς εγκαταστάσεις’ σημαίνει τις συναφείς ευκολίες, τις
συναφείς

υπηρεσίες,

εγκαταστάσεις

ή

υλικές

στοιχεία

που

υποδομές
σχετίζονται

και

άλλες

με

δίκτυο

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την
παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή/και
υπηρεσίας ή έχουν τη δυνατότητα αυτή, περιλαμβάνουν δε,
μεταξύ άλλων, κτίρια ή εισόδους κτιρίων, καλωδιώσεις
κτιρίων, κεραίες, πύργους και άλλες φέρουσες κατασκευές,
αγωγούς, σωληνώσεις, ιστούς, φρεάτια και κυτία σύνδεσης,
‘χρήστης’ σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
χρησιμοποιεί ή αιτείται για ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς
σκοπούς, διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, χωρίς απαραιτήτως να είναι συνδρομητής σε
αυτή την υπηρεσία,»∙
(γ) με την προσθήκη στο σημείο (i) του ορισμού του όρου
«γενική εξουσιοδότηση» αυτού, αμέσως

μετά

τη

λέξη

«τομέα» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «, υπηρεσία ή τύπο
πρόσβασης»·
(δ) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «γεωγραφικός
αριθμός» αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Σχέδιο» (πρώτη
γραμμή), της λέξης «Τηλεφωνικής»·
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(ε) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα» αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ζωή»
(δεύτερη γραμμή) της
Επεξεργασίας

φράσης «, σύμφωνα με

Δεδομένων

Προσωπικού

τον περί

Χαρακτήρα

(Προστασία του Ατόμου) Νόμο»·
(στ) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «διακρατικές
αγορές» αυτού, αμέσως μετά το άρθρο «της» (τρίτη γραμμή)
της φράσης «, ευρισκόμενο σε περισσότερα από ένα (1)
κράτη μέλη»·
(ζ) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «δικαίωμα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» αυτού των λέξεων «χορηγούνται
δικαιώματα» (τρίτη γραμμή) από τις λέξεις «χορηγείται το
δικαίωμα»·
(η) με

την

προσθήκη

στον

ορισμό

του

όρου

«δίκτυο

ηλεκτρονικών επικοινωνιών» αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«πόρους» (τρίτη γραμμή), της φράσης «, περιλαμβανομένων
μη ενεργών στοιχείων του δικτύου,»·
(θ) με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου «κλήση» αυτού, της
λέξης «τηλεφωνικών» (δεύτερη γραμμή) και της φράσης «σε
πραγματικό χρόνο» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) και την
προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «υπηρεσιών» (δεύτερη
γραμμή), των λέξεων «ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και
αμέσως μετά τη λέξη «επικοινωνία» της λέξης «ομιλίας»·
(ι) με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «πλήρως
αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» αυτού, της
φράσης «η οποία επιτρέπει χρήση του πλήρους φάσματος
συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους μεταλλικών καλωδίων»
(τρίτη και τέταρτη γραμμή) από τη φράση «με σημαντική ισχύ
στην αγορά, η οποία επιτρέπει χρήση της πλήρους
δυναμικότητας της υποδομής του δικτύου»·
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(ια) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «πρόσβαση» αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη «επικοινωνιών» (τρίτη γραμμή) της
φράσης «, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που οι
ευκολίες ή και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τη διανομή
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή υπηρεσιών
περιεχομένου

ραδιοτηλεοπτικών

εκπομπών»

και

την

προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «υποστήριξης,» (δέκατη
γραμμή), της

φράσης «την πρόσβαση στα συστήματα

πληροφοριών ή στις βάσεις δεδομένων για προ-παραγγελία,
παροχή, παραγγελία, παροχή συντήρησης και επισκευής,
καθώς και αιτήματα τιμολόγησης,»·
(ιβ) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «συνδρομητής»
αυτού, των λέξεων «δημόσιο παροχέα» (δεύτερη γραμμή)
από τις λέξεις «παροχέα δημόσια διαθέσιμων»·
(ιγ) με

την

προσθήκη

στον

όρο

«Σχέδιο

Αριθμοδότησης

Κυπριακής Δημοκρατίας» αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«Σχέδιο» της λέξης «Τηλεφωνικής».
(ιδ) με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου «τοπικός βρόχος»
αυτού, της λέξης «τηλεφωνικό» (τέταρτη γραμμή) και την
προσθήκη,

αμέσως

μετά τη

λέξη

«δίκτυο»

(τέταρτη

γραμμή) των λέξεων «ηλεκτρονικών επικοινωνιών»·
(ιε) με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου «τοπικός υπόβρόχος», της φράσης «στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή»
(δεύτερη γραμμή) και της λέξης «τηλεφωνικό» (τέταρτη
γραμμή) και την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «δίκτυο»
(τέταρτη γραμμή) των λέξεων «ηλεκτρονικών επικοινωνιών»·
και
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(ιστ) με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «Υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» αυτού, της φράσης «στο άρθρο
1 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται ή
αντικαθίσταται» (ένατη και δέκατη γραμμή) από τη φράση
«στο Παράρτημα 1 του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης
Ορισμένων Τεχνικών Κανόνων Νόμου».
Τροποποίηση

4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.
(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«Επιτρόπου»

(πρώτη

γραμμή)

της

φράσης:

«συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων ωφελημάτων
και επιδομάτων,»· και
(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«Επιτρόπου»

(πρώτη

γραμμή)

της

φράσης:

«συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων ωφελημάτων
και επιδομάτων,».
Τροποποίηση

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου 9

την αντικατάσταση της φράσης «πέντε χιλιάδες λίρες» (τέταρτη

του βασικού

γραμμή) από τη φράση «οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500)».

νόμου.
Τροποποίηση

6. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, της λέξης
«Επιτρόπου» (πρώτη γραμμή) από τη λέξη «Επίτροπο»· και

(β)

με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (8):
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«(8) Ο Επίτροπος λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο και
προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να διασφαλίζει
την επάρκεια των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που
διαθέτει για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν
ανατεθεί.».
Τροποποίηση

7. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.
(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού, της φράσης
«την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας» (δεύτερη
γραμμή)·
(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (ε) αυτού, του άρθρου
«στα» (δεύτερη γραμμή) και την προσθήκη, αμέσως μετά τη
λέξη «περιλαμβάνεται» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «στις
παραγράφους»· και
(γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (στ) αυτού, του άρθρου
«στα» (δεύτερη γραμμή) και την προσθήκη, αμέσως μετά τη
λέξη «διαλαμβανομένων» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων
«στις παραγράφους».
Τροποποίηση

8. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή

του άρθρου 12

της παραγράφου (δ) αυτού.

του βασικού
νόμου.
Κατάργηση του

9. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου και ο πλαγιότιτλος αυτού

άρθρου 13 του

καταργούνται.

βασικού νόμου.
Τροποποίηση

10. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή
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του άρθρου 14

της παραγράφου (α) αυτού.

του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση

11. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 18
του βασικού
νόμου.
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1)
αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «επικοινωνιών» (πρώτη
γραμμή), των λέξεων «, συναφών διευκολύνσεων»·
(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού, ως ακολούθως:
(i) με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης «ανάλυσης»
(πρώτη γραμμή) από τη λέξη «εξέτασης»,
(ii) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ε) αυτού,
της φράσης «των χρηστών με ειδικές ανάγκες, και»
(πρώτη και δεύτερη γραμμή) από τη φράση «των
μειονεκτούντων χρηστών και των χρηστών με ειδικές
ανάγκες»,
(iii) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του
εδαφίου (στ) αυτού, με τη φράση «και της ασφάλειας
των

πληροφοριών

συμπεριλαμβανομένης

της

προστασίας των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών,»,
και
(iv) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (στ)
αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (ζ), (η), (θ),
(ι), (ια) και (ιβ):
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«(ζ) ενισχύοντας τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να
έχουν

και

να

κοινοποιούν

πληροφορίες

ή

να

χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής
τους,
(η) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή
περιορισμός

του

ανταγωνισμού

στον

τομέα

των

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της
μετάδοσης περιεχομένου,
(θ) υποστηρίζοντας ενεργά τους στόχους του BEREC
για

την

προώθηση

μεγαλύτερου

ρυθμιστικού

συντονισμού και συνέπειας,
(ι) λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις γνώμες και κοινές
θέσεις που εκδίδει ο BEREC κατά τη λήψη των
αποφάσεών του σε σχέση με τις αγορές της Κυπριακής
Δημοκρατίας,
(ια) ενθαρρύνοντας την αποδοτική και αποτελεσματική
χρήση των αριθμοδοτικών πόρων,
(ιβ)

ενθαρρύνοντας

τη

δημιουργία

και

ανάπτυξη

πανευρωπαϊκών δικτύων και υπηρεσιών.»· και
(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (4):
«(4) Ο Επίτροπος εφαρμόζει, προς επίτευξη των στόχων
πολιτικής

που

αντικειμενικές,

προβλέπονται
διαφανείς,

στον

αμερόληπτες,

παρόντα
και

ρυθμίσεις, που αποσκοπούν, ανάμεσα σε άλλα:

Νόμο,

αναλογικές
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(α)

στην

προαγωγή

της

ρυθμιστικής

βεβαιότητας,

διασφαλίζοντας συνεπή και ομοιόμορφη ρυθμιστική
προσέγγιση,
(β)

στη μη διάκριση στη μεταχείριση παροχέων δικτύων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(γ)

στην εξασφάλιση του ανταγωνισμού προς όφελος των
καταναλωτών

και

την

προώθηση,

όπου

αυτό

εφαρμόζεται, ανταγωνισμού σε επίπεδο υποδομών,
(δ)

στην προώθηση αποτελεσματικών επενδύσεων και
καινοτομιών

όσον αφορά νέες και ενισχυμένες

υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη, στις περιπτώσεις
εκείνες όπου επιβάλλεται υποχρέωση πρόσβασης,
τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις
που πραγματοποιούν την επένδυση, και επιτρέποντας
διάφορες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ επενδυτών
και φορέων που ζητούν πρόσβαση προκειμένου να
επιμεριστεί ο επενδυτικός κίνδυνος με ταυτόχρονη
διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αγορά και της
αρχής της μη εισαγωγής διακρίσεων,
(ε)

στον συνυπολογισμό των συνθηκών που επικρατούν
όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές
στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες του ιδίου κράτους
μέλους,

(στ)

στην επιβολή ex ante ρυθμιστικών υποχρεώσεων
μόνον εφόσον δεν υφίσταται αποτελεσματικός και
βιώσιμος

ανταγωνισμός

υποχρεώσεων

αυτών

και

όταν

την

άρση

πληρούται

των

αυτή

προϋπόθεση.».
Τροποποίηση

12. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

η
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του άρθρου 20
του βασικού
νόμου.
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) αυτού, αμέσως μετά
τη λέξη «χορηγεί» (δεύτερη γραμμή) της λέξης «άδεια»·
(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) αυτού, αμέσως μετά
τη φράση ‘με κατάληξη «.cy»’, της φράσης «και οποιαδήποτε
άλλα ονόματα τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης από ή
αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία»·
(γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (η) αυτού της λέξης
«θα» (πέμπτη γραμμή) και την προσθήκη σε αυτή, αμέσως
μετά τη λέξη «αγορά» (έβδομη γραμμή), της φράσης «και την
επακόλουθη επιβολή ρυθμιστικών μέτρων»·
(δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ια) αυτού, αμέσως μετά
τη λέξη «διασύνδεση» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «σε δίκτυο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και με τη διαγραφή από αυτή
της φράσης «όταν τα μέρη αδυνατούν να προβούν σε
πρακτικές εμπορικές συμφωνίες επί τη βάσει των ανωτέρων
σχέσεων» (ένατη και δέκατη γραμμή)·
(ε) με τη διαγραφή από την παράγραφο (ιη) αυτού της φράσης «,
σύμφωνα με το εκάστοτε πλαίσιο γενικής πολιτικής περί
τελών που δυνατόν να του έχει διαβιβαστεί,» (πρώτη και
δεύτερη γραμμή)·
(στ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (κβ) αυτού της φράσης
«και για την αδειοδότηση, οποιουδήποτε προσώπου που
προτίθεται να παρέχει και/ή να χρησιμοποιεί δίκτυα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για την οποία ο
Διευθυντής θα εκχωρήσει ατομικά δικαιώματα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων βάσει των διατάξεων του Άρθρου 3(6) του
περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου» (δεύτερη έως έκτη γραμμή)·
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(ζ) με την προσθήκη στην παράγραφο (κε) αυτού, αμέσως μετά
τη λέξη «οργανισμούς» (τρίτη γραμμή), της φράσης «, να
συμμετέχει στον BEREC»· και
(η) με την αντικατάσταση της τελείας από το τέλος της
παραγράφου (κστ) αυτού με κόμμα και την προσθήκη,
αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (κζ):
«(κζ) να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
εργαζόμενος από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με
τον BEREC, κατά διαφανή τρόπο, για τον προσδιορισμό των
ρυθμιστικών μέσων και μέτρων που ενδείκνυνται για την
αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων που επικρατούν
στην αγορά, με στόχο τη διασφάλιση εναρμονισμένης
προσέγγισης αναφορικά με την εφαρμογή της ρύθμισης στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.».
Τροποποίηση

13. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 21

αντικατάσταση της φράσης «Προς το σκοπό άσκησης όλων των

του βασικού

αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο» (πρώτη και

νόμου.

δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «Ο».

Τροποποίηση

14. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 22

αντικατάσταση των λέξεων «της Επιτροπής» (δέκατη τέταρτη

του βασικού

γραμμή) από τις λέξεις «του Επιτρόπου».

νόμου.
Τροποποίηση

15. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 23
του βασικού
νόμου.
(α) Με την τροποποίηση της παραγράφου (α) αυτού, ως
ακολούθως:
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(i) Με

την

αντικατάσταση

από

αυτή

της

λέξης

«διασύνδεσης» (δεύτερη γραμμή) από τις λέξεις
«παροχής υπηρεσιών»,
(ii) με την προσθήκη σε αυτή, αμέσως μετά τη λέξη
«δικαιολογημένα» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «και
τεκμηριωμένα», και
(iii) με

την

αντικατάσταση

«Κυπριακού
γραμμή)

από

ταχυδρομείου»

από

τις

λέξεις

αυτή

των

λέξεων

και

όγδοη

(έβδομη
«παροχέα

Καθολικής

Ταχυδρομικής Υπηρεσίας»·
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού από την
ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β) Για τους σκοπούς άσκησης της εξουσίας του δυνάμει της
παραγράφου (α), ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει τους
σχετικούς λογαριασμούς των παροχέων δικτύων ή/και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του παροχέα
καθολικής

ταχυδρομικής

υπηρεσίας,

ανάλογα

με

την

περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των
κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών τους, καθώς και
οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και δίκτυα.»· και
(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού από την
ακόλουθη νέα παράγραφο (γ):
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«(γ)

Ο

Επίτροπος δύναται,

αποφασίζει,

σε κάθε περίπτωση,

να

κατόπιν εξέτασης των αναφερόμενων στην

παράγραφο (β) στοιχείων, σε σχέση με συμφωνίες παροχής
υπηρεσιών

που

προβλεπόμενα

πρόκειται
σε

αυτές

να

συναφθούν

ποσά

τιμών

ότι

δεν

τα
είναι

δικαιολογημένα, και να μην υιοθετεί εισηγήσεις ή απόψεις
παροχέων

υπηρεσιών

ή/και

δικτύων

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών και του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής
υπηρεσίας, σε σχέση με την έκδοση διαταγμάτων καθορισμού
και ρύθμισης του πλαισίου χρεώσεων και τιμών τους,
συμπεριλαμβανομένου κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου
τιμών.».
Τροποποίηση

16. Ο τίτλος του Μέρους 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του τίτλου του

προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, », της λέξης

Μέρους 6 του

«ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ».

βασικού νόμου.
Τροποποίηση

17. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 25
του βασικού
νόμου.
(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως:
(i) Με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη
«Επίτροπος»

(τρίτη

γραμμή),

της

φράσης

«,

συμμορφούμενος με την αρχή της αναλογικότητας, με
αιτιολογημένο αίτημά του,»,
(ii) με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (α)
αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «καθορίζει» (πέμπτη
γραμμή), των ακόλουθων προτάσεων:
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«περιλαμβανομένου

συγκεκριμένου

χρονοδιαγράμματος για την υποβολή των ζητούμενων
πληροφοριών και του επιπέδου λεπτομέρειας που
πρέπει

να

υποβολή.

χαρακτηρίζει
Οι

τις

πληροφορίες

ζητούμενες

προς

πληροφορίες,

περιλαμβανομένων πληροφοριών νομικής, τεχνικής,
οικονομικής και εμπορικής φύσεως, χρησιμοποιούνται
από

τον

Επίτροπο

για

τη

συμμόρφωσης των παροχέων

διασφάλιση

της

με τις υποχρεώσεις

τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου

και

τις

πρόνοιες

των

Διαταγμάτων

και

Αποφάσεων του Επιτρόπου που εκδίδονται προς
εφαρμογή του παρόντος Νόμου,»,
(iii) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού από
την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β) να διατάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο που παρέχει
δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να
υποβάλει πληροφορίες σε σχέση με τα μελλοντικά του
σχέδια ανάπτυξης δικτύων και υπηρεσιών που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τις χονδρικές υπηρεσίες
που προσφέρουν σε άλλους παροχείς. Ο Επίτροπος
δύναται

να

απαιτεί

από

πρόσωπα

που

έχουν

καθοριστεί ως παροχείς με Σημαντική Ισχύ στη σχετική
χονδρική αγορά, να υποβάλουν οικονομικά στοιχεία
που αφορούν τις λιανικές αγορές οι οποίες σχετίζονται
με τις

αντίστοιχες

χονδρικές αγορές

στις

οποίες

έχουν καθοριστεί ως παροχείς με Σημαντική Ισχύ.», και
(iv) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β)
αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):
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«(γ) να διατάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο που παρέχει
δίκτυα ή/και υπηρεσίες Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, να
υποβάλει πληροφορίες
μελλοντικά

του

σε

σχέση

με

τα

σχέδια ανάπτυξης δικτύων και

υπηρεσιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις
χονδρικές υπηρεσίες που προσφέρουν σε άλλους
παροχείς.

Ο Επίτροπος δύναται επίσης να απαιτεί

από τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας,
να υποβάλλει οικονομικά στοιχεία που αφορούν
λιανικές υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με χονδρικές
υπηρεσίες.»·
(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως:
(i) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού από
την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):
«(α) Πρόσωπα από τα οποία ζητείται να υποβάλουν
πληροφορίες, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
οφείλουν να ανταποκρίνονται έγκαιρα και στο βαθμό
λεπτομέρειας που απαιτείται από τον Επίτροπο.»,
(ii) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού,
της φράσης «ανωτέρω εδαφίου (2)(α)» (τρίτη γραμμή)
από τη φράση «που ορίζεται στο εδάφιο (1) του
παρόντος άρθρου», και
(iii) με τη διαγραφή από την παράγραφο (δ) αυτού, της
φράσης «, σύμφωνα με τη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (τρίτη και τέταρτη γραμμή)»∙ και
(γ) με τη διαγραφή των παραγράφων (ε) και (στ) του εδαφίου (3)
αυτού και την αναρίθμηση των παραγράφων (ζ) και (η) αυτού
σε (ε) και (στ) αντίστοιχα.
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Τροποποίηση

18. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή

του άρθρου 26

της λέξης «θα» (πέμπτη γραμμή).

του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση

19. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 27

προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου

του βασικού

(θ) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (iii):

νόμου.
«(iii)

Εφόσον

κρίνεται απαραίτητο,

ο

Διευθυντής

του

Τμήματος Τελωνείων μπορεί να εξουσιοδοτήσει, όταν και
εφόσον αυτό επιτρέπεται με βάση την κείμενη νομοθεσία, την
παραπομπή τερματικού εξοπλισμού για έλεγχο από τον
Επίτροπο».
Τροποποίηση

20. Το εδάφιο (2) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 28

με την αντικατάσταση της λέξης «δια» (δεύτερη γραμμή) από τη λέξη

του βασικού

«για».

νόμου.
Τροποποίηση

21. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 29

αντικατάσταση της φράσης «τις πεντακόσιες λίρες» (πέμπτη

του βασικού

γραμμή) από τη φράση «τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)».

νόμου.
Τροποποίηση

22. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 30
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης
«Διατάγματα» (έκτη γραμμή) από τη λέξη «Αποφάσεις»·
(β) με τη διαγραφή, από την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του
εδαφίου (3) αυτού, της λέξης «ηθελημένα» (τρίτη γραμμή)·
και
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(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού της φράσης
«τις πεντακόσιες λίρες» (τέταρτη γραμμή) από τη φράση «τα
οχτακόσια πενήντα ευρώ (€850)».
Τροποποίηση

23. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 32

στην παράγραφο (ι) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά το

του βασικού

διαζευκτικό «ή» (έκτη γραμμή), του συνδέσμου «και».

νόμου.
Τροποποίηση

24. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 33

αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, του

του βασικού

σημείου «/» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη γραμμή) από το διαζευκτικό

νόμου.

«ή».

Τροποποίηση

25. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 34
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού από τα
ακόλουθα νέα εδάφια (1) και (2):
«(1)

Σε

περίπτωση

που

ανακύψει

διαφορά

μεταξύ

οργανισμών, ο Επίτροπος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
του παρόντος άρθρου, δύναται να ξεκινήσει έρευνα προς το
σκοπό της επίλυσης της διαφοράς.
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(2) Κατόπιν γνωστοποίησης του αιτήματος ενός οργανισμού
για επίλυση διαφοράς, ο Επίτροπος λαμβάνει απόφαση,
εντός

τεσσάρων

(4)

μηνών

από

την

ημερομηνία

γνωστοποίησης σε αυτόν της διαφοράς, από οποιοδήποτε
από τα μέρη, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι
δυνατή υπέρβαση αυτής της περιόδου. Κατά την επίλυση της
διαφοράς, η απόφαση του Επιτρόπου αποσκοπεί στη
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του
παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει του παρόντος
Νόμου διαταγμάτων.»·
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (6):
«(6) Πρόσωπο που αποτυγχάνει να συνεργαστεί σε έρευνα
που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ή που
αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με απόφαση που εκδίδεται
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, κρίνεται ένοχο ποινικού
αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει
τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει
το ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (€1700) ή και στις δύο
αυτές ποινές.»∙ και
(γ) με την κατάργηση των εδαφίων (7), (8) και (9) αυτού.
Τροποποίηση

26. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 35
του βασικού
νόμου.
(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού των αριθμών και της
λέξης«(3) έως (6)» (δέκατη και εντεκάτη γραμμή)·
(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου
(2) αυτού της λέξης «σε» (δεύτερη γραμμή) από τη λέξη «με»·
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(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού του
διαζευκτικού «ή» (δεύτερη γραμμή) με το διαζευκτικό «είτε»·
(δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«Νόμου», του σημείου της τελείας και των προτάσεων:
«. Ο Επίτροπος δύναται να συμβουλευτεί τον BEREC,
προκειμένου να καταλήξει σε μια συνεκτική επίλυση της
διαφοράς, σύμφωνα με τους σκοπούς του άρθρου 18 καθώς
και να ζητήσει από αυτόν να εκδώσει γνώμη ως προς τη
δράση που πρέπει να αναληφθεί.

Σε περίπτωση που

υποβάλει τέτοιο αίτημα, ο Επίτροπος αναμένει τη γνώμη του
BEREC, προτού αναλάβει δράση για την επίλυση της
διαφοράς, με την επιφύλαξη της εξουσίας του να λάβει
επείγοντα μέτρα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.»·
(ε) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«Αρχών» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «και θα λαμβάνουν
ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη που εκδίδει ο BEREC»· και
(στ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού της φράσης
«σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σχετικού Διατάγματος
αναφορικά με τις διαδικασίες ακροάσεων και επιβολής
διοικητικών προστίμων / άλλων κυρώσεων αναφορικά με την
επίλυση διαφορών» (έβδομη έως δέκατη γραμμή) με τις
λέξεις «και στον BEREC”.
Τροποποίηση

27. Το εδάφιο (1) του άρθρου 36 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 36

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α) Με τη διαγραφή της φράσης «αναφορικά με τις διαδικασίες
ακροάσεων και επιβολής διοικητικών» (τρίτη γραμμή)·
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(β) με την αντικατάσταση των λέξεων «της Επιτροπής» (έκτη
γραμμή) από τις λέξεις «του ΓΕΡΗΕΤ»· και
(γ) με τη διαγραφή της φράσης «που σχετίζεται με τα
αναφερόμενα στο Μέρος 15 του παρόντος Νόμου» (έβδομη
και όγδοη γραμμή).
Τροποποίηση

28. Οι λέξεις «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ» του τίτλου του

του τίτλου του

Μέρους 8 του βασικού νόμου αντικαθίστανται από τις λέξεις

Μέρους 8 του

«ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ».

βασικού νόμου.
Τροποποίηση

29. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 37
του βασικού
νόμου.
(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως:

(i)

Με τη διαγραφή από αυτό, της φράσης «και/ή, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις» (πέμπτη γραμμή)·

(ii)

με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη
«εξουσιοδότηση» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «και
υπό προϋποθέσεις»· και

(iii)

με τη διαγραφή από αυτό των λέξεων «ή μη» (έκτη
γραμμή) και των λέξεων «ή όχι» (έβδομη γραμμή)·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, από το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
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«(2) Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση κάθε
γενικής

εξουσιοδότησης

περιλαμβανομένης

της

παροχής ατομικών δικαιωμάτων χρήσης αναφορικά με
τη χρήση αριθμών, εξαιρουμένων των εξουσιοδοτήσεων
που αφορούν τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.»·
(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«απαραίτητων» (έκτη γραμμή), των λέξεων «ατομικών
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» και με τη διαγραφή
από αυτό, της λέξης «κυβερνητικού» (έβδομη γραμμή)· και
(δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (6) αυτού, των λέξεων «και/ή
ραδιοσυχνοτήτων» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) και με την
προσθήκη αμέσως μετά από αυτό, των ακόλουθων νέων
εδαφίων (7) και (8):
«(7) Πρόσωπα που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες
ηλεκτρονικών

επικοινωνιών

εγκατεστημένες

σε

υποχρεούνται

να

σε

διάφορα

επιχειρήσεις

κράτη

υποβάλουν

πέραν

μέλη,

δεν

της

μιας

κοινοποίησης για την αδιειοδότηση της δραστηριότητάς
τους ανά εμπλεκόμενο κράτος μέλος.
(8) Ο Επίτροπος οφείλει να ανταποκρίνεται σε σχετικό
αίτημα του Διευθυντή, σε κάθε περίπτωση που ο
Διευθυντής εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τον
αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, και του κοινοποιεί γραπτώς την
άποψή του αναφορικά με το κατά πόσο ενδεχόμενος
περιορισμός

του αριθμού

των

προς χορήγηση

δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αναμένεται να
μεγιστοποιήσει τα οφέλη για τους χρήστες και να
διευκολύνει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού.».
Τροποποίηση

30. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή
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του άρθρου 38

από το εδάφιο (1) αυτού, των φράσεων «ή γενική εξουσιοδότηση

του βασικού

σχετικά με τη χρήση» (δεύτερη γραμμή), «και/ή ραδιοσυχνοτήτων»

νόμου.

(δεύτερη και τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση

31. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 39
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1)
αυτού, από την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β) Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί τους όρους και
τις διαδικασίες που αφορούν γενικές εξουσιοδοτήσεις
και δικαιώματα χρήσης ή δικαιώματα για εγκατάσταση
ευκολιών

μόνο

σε

αντικειμενικά

αιτιολογημένες

περιπτώσεις και με αναλογικό τρόπο. Με εξαίρεση την
περίπτωση

κατά

την

οποία

οι

προτεινόμενες

τροποποιήσεις είναι ήσσονος σημασίας και έχουν
συμφωνηθεί με τον κάτοχο των ατομικών δικαιωμάτων
ή της γενικής εξουσιοδότησης, η πρόθεση διενέργειας
των

σχετικών

τροποποιήσεων

γνωστοποιείται

καταλλήλως, και παρέχεται στους ενδιαφερομένους,
συμπεριλαμβανομένων

των

χρηστών

και

των

καταναλωτών, επαρκές χρονικό διάστημα, το οποίο,
εκτός

εκτάκτων

τέσσερις

περιπτώσεων,

εβδομάδες,

ώστε

να

είναι

τουλάχιστον

μπορέσουν

να

διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων
τροποποιήσεων.»· και
(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως:
(i) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, από
την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ):
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«(δ) προσβασιμότητας των τελικών χρηστών σε
αριθμούς του Σχεδίου Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης
της

Κυπριακής

Δημοκρατίας,

σε

αριθμούς

του

Ε.Χ.Τ.Α., σε καθολικούς διεθνείς αριθμούς ατελών
κλήσεων και, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά
εφικτό, σε αριθμούς των σχεδίων αριθμοδότησης
άλλων κρατών μελών και όρους σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Μέρους 15 του παρόντος Νόμου για την
καθολική υπηρεσία,»·

(ii)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (στ) αυτού,
της φράσης «την Οδηγία 2002/22/ΕΚ,» από την φράση
«τις πρόνοιες του άρθρου 72Α του παρόντος Νόμου,»·

(iii)

με την προσθήκη στην παράγραφο (η) αυτού, αμέσως
μετά τη λέξη «περίπτωση» (τρίτη γραμμή) της φράσης
«,καθώς και όρων προσβασιμότητας για χρήστες με
αναπηρίες,»·
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(iv)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (θ) αυτού, της
φράσης «την Οδηγία 2000/31/ΕΚ» (τρίτη γραμμή) από
τη

φράση

«τους περί Ορισμένων Πτυχών των

Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή
Θέματα Νόμους του 2004 έως 2007» και της φράσης
«το

Άρθρο

2(α),

παράγραφος

2

της

Οδηγίας

89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989,
για

τον

(συντονισμό

ορισμένων

νομοθετικών,

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων

των κρατών

μελών

τηλεοπτικών

σχετικά

με

την

άσκηση

δραστηριοτήτων» (έκτη μέχρι ένατη γραμμή) από τη
7(Ι) του 1998
88(Ι) του 1998
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.

φράση «τους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών
Σταθμών Νόμων του 1998 έως 2011»·
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(v)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιβ) αυτού, από
την ακόλουθη νέα παράγραφο (ιβ):
«(ιβ)

όρους

χρήσης

σε

περίπτωση

μείζονος

καταστροφής ή εθνικής έκτακτης ανάγκης, ώστε να
εξασφαλίζεται η επικοινωνία των υπηρεσιών έκτακτης
ανάγκης με τις αρχές του κράτους,»·

(vi)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιε) αυτού, από
την ακόλουθη νέα παράγραφο (ιε):
«(ιε) διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας
των δημόσιων δικτύων επικοινωνιών σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Μερών 10, 11 και 14 του παρόντος
Νόμου και του παρόντος Μέρους, μεταξύ άλλων,
υποχρεώσεις

για

την

παρεμβολών

μεταξύ

πρόληψη

δικτύων

ή/και

ηλεκτρονικών
υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες
του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου,»·

(vii)

με την προσθήκη στην παράγραφο (ιστ) αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη «ασφάλεια» (πρώτη γραμμή) της
λέξης «δημόσιων»·

(viii) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ιη) αυτού,
της φράσης «στον παρόντα Νόμο και στο Άρθρο 17
της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ.» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)
από τη φράση «στο άρθρο 53 του παρόντος Νόμου,»·
και

(ix)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της
παραγράφου (ιθ) αυτού, με κόμμα και την προσθήκη
αμέσως μετά την παράγραφο (ιθ), των ακόλουθων
νέων παραγράφων (κ) και (κα):
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«(κ) όρους χρήσης για επικοινωνία των δημόσιων
αρχών με το κοινό για προειδοποίηση του κοινού
σχετικά με επικείμενες απειλές και για περιορισμό των
συνεπειών από μείζονες καταστροφές,
(κα) υποχρεώσεις διαφάνειας επί των παροχέων
δημόσιων

δικτύων

επικοινωνιών

υπηρεσίες

ηλεκτρονικών

που

επικοινωνιών

παρέχουν
που

είναι

διαθέσιμες στο κοινό, ώστε να εξασφαλίζεται η
διατερματική συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων
της απεριόριστης πρόσβασης στο περιεχόμενο, τις
εφαρμογές και τη διανομή των υπηρεσιών, υποχρέωση
δημοσιοποίησης
πρόσβασης

και/ή

πιθανών
στη

περιορισμών

χρήση

υπηρεσιών

στην
και

εφαρμογών, εφόσον επιτρέπονται τέτοιοι περιορισμοί
από την εθνική νομοθεσία και, εφόσον είναι αναγκαίο
και αναλογικό, υποχρέωση παραχώρησης πρόσβασης
στον Επίτροπο στις σχετικές πληροφορίες προς
επαλήθευση της ακρίβειας των δημοσιοποιημένων
πληροφοριών αναφορικά με τους περιορισμούς στην
πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών ή/και εφαρμογών.».
Τροποποίηση

32. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 41
του βασικού
νόμου.
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης
«Τηλεφωνικής» αμέσως μετά τη λέξη «Σχέδιο» (δεύτερη
γραμμή)·
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της δεύτερης
λέξης

«παροχή»

«εκχώρηση»·

(ενδέκατη

γραμμή)

από

τη

λέξη
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(γ) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (2)
αυτού, σε παράγραφο (α) του εδαφίου (2), και την προσθήκη
αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (β):
«(β) Ο Επίτροπος υποστηρίζει την εναρμόνιση της
χρήσης συγκεκριμένων αριθμών ή σειρών αριθμών του
Σχεδίου Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας εντός της Κοινότητας, όπου αυτό προάγει
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ανάπτυξη
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.»·
(δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3)
αυτού, από την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):
«(α)

Καθορισμό

της

υπηρεσίας

για

την

οποία

χρησιμοποιείται ο αριθμός, συμπεριλαμβανομένων
οποιωνδήποτε απαιτήσεων που συνδέονται με την
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας καθώς και αρχές
τιμολόγησης και ανώτατες τιμές που μπορούν να
ισχύσουν στη συγκεκριμένη σειρά αριθμών προς
εξασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών.»·
(ε) με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (3)
αυτού της φράσης «τις διατάξεις του Διατάγματος που
αναφέρεται» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)·
(στ) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (4)
αυτού, σε παράγραφο (α) του εδαφίου (4) και την προσθήκη
αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου (β):
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«(β) Όταν αποφασίζεται, έπειτα από διαβούλευση με
τους ενδιαφερόμενους, ότι τα δικαιώματα χρήσης
αριθμών εξαιρετικής οικονομικής αξίας πρέπει να
εκχωρούνται
συγκριτικής

με

διαδικασίες

επιλογής,

η

ανταγωνιστικής

περίοδος

των

ή

τριών

εβδομάδων δύναται να παραταθεί κατά 3 (τρεις) ακόμη
εβδομάδες.»·
(ζ) με τη διαγραφή στο εδάφιο (5) αυτού, της φράσης «σχετικά
με τη σειρά αριθμών που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες
αυτών»

και

την

προσθήκη,

αμέσως

μετά

τη

λέξη

«επικοινωνιών» (τρίτη γραμμή), της φράσης «όσον αφορά
τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις
υπηρεσίες τους.»·
(η) με τη διαγραφή από το εδάφιο (10) αυτού, της φράσης “για
δικτυακούς τόπους με κατάληξη «.cy.»ˮ (τέταρτη γραμμή) και
την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «ονομάτων» (ένατη
γραμμή) της φράσης “χώρου στο διαδίκτυο, όπως είναι τα
ονόματα χώρου με κατάληξη «.cy» και οποιαδήποτε άλλα
ονόματα τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης από ή αφορούν την
Κυπριακή Δημοκρατία.ˮ· και
(θ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (11) αυτού, από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (11):
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“(11)

Κατά

τον

καθορισμό

των

όρων

και

προϋποθέσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (10) πιο
πάνω, για τη διαχείριση ονομάτων χώρου στο
διαδίκτυο
Κυπριακή

που

τυγχάνουν

Δημοκρατία,

διαχείρισης

από

την

συμπεριλαμβανομένων

ονομάτων χώρου με κατάληξη «.cy» και «.κπ»., ο
Επίτροπος δύναται να

προβλέπει την

περαιτέρω

κατανομή των εν λόγω εξουσιών σε πρόσωπα με ή
άνευ νομικής προσωπικότητας, σύμφωνα με την
ακολουθούμενη πρακτική σε διεθνές επίπεδο.
σκοπούς
Επίτροπος

εφαρμογής

του

δύναται να

παρόντος

διορίζει και

εδαφίου

Για
ο

εξουσιοδοτεί

αρμόδια σώματα για τον έλεγχο και τη διαχείριση
ονομάτων δικτυακών χώρων που καταλήγουν σε «.cyˮ:
Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση, όπου τα εν
λόγω εξειδικευμένα σώματα προβαίνουν στην έκδοση
απόφασης, δεν χρειάζεται να λαμβάνουν τη γνώμη της
Συμβουλευτικής Επιτροπής.ˮ.
Τροποποίηση

33. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 42

ακόλουθο νέο άρθρο 42:

του βασικού
νόμου.
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«Συμμόρφωση

42.-(1) Ο Επίτροπος παρακολουθεί και επιβλέπει τη

με τους

συμμόρφωση

όρους

με

γενικής εξουσιοδότησης

εξουσιοδότησης χρήσης
ή

ή

αριθμών

τους

όρους

της

των ατομικών
και

γενικής

δικαιωμάτων

οποιωνδήποτε

ειδικών

υποχρεώσεων έχουν επιβληθεί σε πρόσωπο που

ατομικών
δικαιωμάτων ή
χρήσης
αριθμών
ειδικών
υποχρεώσεων.

παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες υπό καθεστώς
γενικής εξουσιοδότησης. Προς το σκοπό αυτό, ο
Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τα πρόσωπα
που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς
γενικής εξουσιοδότησης, και όπου εφαρμόζεται,
απολαμβάνουν

δικαιώματα

χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, να παρέχουν όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της
συμμόρφωσης

προς

τους

προαναφερόμενους

όρους και ειδικές υποχρεώσεις.

(2)

Στις

περιπτώσεις

διαπιστώσει

ότι

δραστηριοποιείται

το

όπου

ο

πρόσωπο,

υπό

το

Επίτροπος
το

καθεστώς

οποίο
γενικής

εξουσιοδότησης ή/και ατομικού δικαιώματος χρήσης
αριθμών, δεν τηρεί έναν ή περισσότερους

όρους

της γενικής εξουσιοδότησης, των δικαιωμάτων
χρήσης αριθμών ή των ειδικών υποχρεώσεων που
αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
του γνωστοποιεί την εν λόγω διαπίστωση και του
παρέχει την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του
ή/και να θεραπεύσει τη μη συμμόρφωση του, εντός
εύλογου

χρονικού

διαστήματος,

το

οποίο

καθορίζεται κατά περίπτωση από τον Επίτροπο.
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(3) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει την παύση
της παράβασης στην οποία αναφέρεται το εδάφιο
(2), είτε άμεσα είτε εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος και λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την εν λόγω
συμμόρφωση.

Εν προκειμένω, ο Επίτροπος

δύναται:
(α) να επιβάλει κατά περίπτωση αποτρεπτικές
οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να
περιλαμβάνουν

περιοδικές

ποινές

με

αναδρομική ισχύ·
(β) να εκδώσει Απόφαση με την οποία να
διατάσσεται η διακοπή ή αναστολή στην
παροχή υπηρεσίας ή δέσμης υπηρεσιών η
οποία, εάν συνεχιζόταν, θα κατέληγε σε
σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, ενώ
εκκρεμεί η συμμόρφωση με υποχρεώσεις
πρόσβασης που έχουν επιβληθεί μετά από
διαδικασία εξέτασης αγοράς.
Η απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο
πρόσωπο εντός μίας εβδομάδας από την έκδοση
της και προβλέπει εύλογο χρονικό διάστημα για τη
συμμόρφωση

του

προσώπου

περιεχόμενο και τους όρους της.

προς

το
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(4) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), ο
Επίτροπος

δύναται

να

επιβάλλει

οικονομικές

κυρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, σε πρόσωπα
που δεν παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα άρθρα 39, 41
και στο Μέρος 10 του παρόντος Νόμου σε σχέση με
την πρόσβαση και τη διασύνδεση, εντός εύλογου
χρονικού

διαστήματος

που

ορίζεται

από

τον

Επίτροπο.
(5) Σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειλημμένων
παραβάσεων από ένα πρόσωπο των όρων της
γενικής

εξουσιοδότησης

χρήσης,

και

ή

ενώ

των

δικαιωμάτων

παράλληλα

τα

ληφθέντα/λαμβανόμενα μέτρα συμμόρφωσης έχουν
αποτύχει να επιβάλουν συμμόρφωση, ο Επίτροπος
δύναται να

εμποδίζει την περαιτέρω παροχή

δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
από

το

εν

λόγω

πρόσωπο

βάσει

γενικής

εξουσιοδότησης ή να αναστείλει ή να αποσύρει τα
δικαιώματα
επιβάλει

χρήσης.

Περαιτέρω,

αποτελεσματικές,

δύναται

αναλογικές

να
και

αποτρεπτικές κυρώσεις που θα καλύπτουν τη
χρονική περίοδο κάθε παράβασης, ακόμη και εάν η
εν λόγω παράβαση έχει στη συνέχεια διορθωθεί.
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(6) Ανεξαρτήτως των εδαφίων (2), (3) και (5), εάν ο
Επίτροπος έχει αποδείξεις ότι η παράβαση των
όρων

της

γενικής

εξουσιοδότησης

ή

των

δικαιωμάτων χρήσης συνιστά άμεση και σοβαρή
απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή
τη δημόσια υγεία ή δημιουργεί σοβαρά οικονομικά ή
λειτουργικά προβλήματα σε άλλους φορείς παροχής
ή χρήστες δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,

δύναται

να

λαμβάνει

έκτακτα

προσωρινά μέτρα βάσει των άρθρων 28 και 33
εδάφιο (2) προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν
τη λήψη τελικής απόφασης.
παροχέα

θα

δίνεται η

Στον εμπλεκόμενο

ευκαιρία να

προβεί σε

παραστάσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Εάν

απαιτείται,

ο

Επίτροπος

μπορεί

να

επιβεβαιώνει το προσωρινά μέτρα, τα οποία έχουν
μέγιστη ισχύ τριών (3)

μηνών, αλλά μπορεί, σε

περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών
εκτέλεσης, αυτά να παραταθούν για περαιτέρω
χρονική περίοδο έως και τριών (3) μηνών.».
Τροποποίηση

34. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 43
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «, και όπου αυτό
εφαρμόζεται» (τρίτη γραμμή) από το διαζευκτικό «ή»·
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«αφορούν» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «πληροφορίες
που»·

39
(γ) με την προσθήκη στην αρχή της παραγράφου (α) του
εδαφίου (2) αυτού, της λέξης «επιτρέπουν» και τη διαγραφή
από αυτή της λέξης και των αριθμών «(1) και (2)» (τρίτη
γραμμή)·
(δ) με την προσθήκη στην αρχή της παραγράφου (β) του
εδαφίου (2) αυτού, της λέξης «επιτρέπουν», με τη διαγραφή
της λέξης και αριθμών «(1) και (2)» (δεύτερη γραμμή) και με
την

αντικατάσταση

της

λέξης

«αυτοβούλως»

(πέμπτη

γραμμή) από τη λέξη «αυτεπάγγελτα»·
(ε) με την αντικατάσταση στην αρχή της παραγράφου (γ) του
εδαφίου

(2)

αυτού,

της

λέξης

«τις»

με

τις

λέξεις

«ανταποκρίνονται στις»·
(στ) με την προσθήκη στην αρχή της παραγράφου (δ) του
εδαφίου (2) αυτού, της λέξης «αφορούν»·
(ζ) με την προσθήκη στην αρχή της παραγράφου (ε) του εδαφίου
(2) αυτού, της λέξης «αφορούν» και με τη διαγραφή στο τέλος
αυτής του συνδέσμου «και»·
(η) με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2)
αυτού, από την ακόλουθη νέα παράγραφο (στ):
«(στ) περιλαμβάνουν πληροφορίες που επιτρέπουν τη
διεξαγωγή της διαδικασίας εξέτασης της αγοράς για
τους σκοπούς του Μέρους 9 του παρόντος Νόμου, και»·
(θ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (στ) του
εδαφίου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
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«(ζ) Επιτρέπουν την αξιολόγηση των μελλοντικών
εξελίξεων στα δίκτυα ή υπηρεσίες που ενδέχεται να
έχουν

αντίκτυπο

στις

υπηρεσίες

χονδρικής

που

διατίθενται σε ανταγωνιστές.».
Τροποποίηση

35. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 45
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης
«ανάλυση» (δεύτερη γραμμή) από τη λέξη «εξέταση»·
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (4):
«(4) Ο Επίτροπος εκδίδει Διάταγμα που ρυθμίζει τη
μέθοδο υπολογισμού των διοικητικών τελών που
επιβάλλονται σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή
και δίκτυα υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης ή στα
οποία

έχει

εκχωρηθεί

ατομικό

δικαίωμα

χρήσης,

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ο

Επίτροπος δύναται να επιβάλει χρεώσεις, μεταξύ
άλλων, βάσει κριτηρίων σχετικών με

τον

κύκλο

εργασιών ή συνδυάζοντας μια βάση πάγιου τέλους με
ένα στοιχείο που σχετίζεται με τον κύκλο εργασιών ή
αποκλειστικά βάσει ενός πάγιου τέλους.».
Αντικατάσταση

36. Τα άρθρα 46 και 47 του βασικού νόμου καθώς και οι πλαγιότιτλοι

των άρθρων 46

αυτών, αντικαθίσταται από τα ακόλουθα νέα άρθρα 46 και 47 και

και 47 του

πλαγιότιτλους:

βασικού νόμου.
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«Αρχές

46.-(1) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου

ρυθμιστικής

ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα

παρέμβασης

Νόμο, ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται σε

κατόπιν

πρόσωπα που έχουν καθοριστεί από τον Επίτροπο

διαδικασίας

ως έχοντα σημαντική ισχύ σε μια σχετική αγορά. Ο

εξέτασης

καθορισμός

αγοράς.

σημαντική ισχύ σε μια σχετική αγορά ακολουθεί τη

προσώπου

ή

προσώπων

με

διαπίστωση του Επιτρόπου ότι, σε μια σχετική
αγορά, όπως αυτή έχει οριστεί από τον Επίτροπο,
δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός.

Οι

σχετικές αγορές, καθώς και η διαδικασία ορισμού
περαιτέρω σχετικών αγορών και η διαδικασία
ανάλυσης του καθεστώτος του ανταγωνισμού σε
μια σχετική αγορά ορίζεται από τον Επίτροπο σε
σχετικά Διατάγματα.
(2)

Στην

περίπτωση

που

ο

Επίτροπος

αποφασίσει ότι, στην αγορά που έχει ορίσει,
υπάρχει

αποτελεσματικός

επιβάλλει

ρυθμιστικές

ανταγωνισμός,

υποχρεώσεις

και

δεν
εάν

ισχύουν ρυθμιστικά μέτρα τα αποσύρει μετά την
πάροδο εύλογης περιόδου προειδοποίησης που
δίνεται στα επηρεαζόμενα μέρη.
(3)

Στην

περίπτωση

που

ο

Επίτροπος

αποφασίσει ότι, στην αγορά που έχει ορίσει, δεν
υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός, προχωρά
στον ορισμό ενός ή περισσότερων προσώπων με
σημαντική ισχύ στην αγορά και επιβάλλει σε αυτό ή
αυτά

τουλάχιστον

υποχρέωση.

μια

αναλογική

ρυθμιστική
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(4) Ο Επίτροπος, μετά το πέρας της διαδικασίας
εξέτασης μιας σχετικής αγοράς, σύμφωνα με τα
εδάφια (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου,
διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, επί του
προσχεδίου

εγγράφου

κοινοποίησης,

για

το

σύνολο της διαδικασίας, τόσο πριν τη διαβούλευση
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις
Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών μελών κατά
τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 50 καθώς και πριν
την έκδοση σχετικής Απόφασης, η οποία αφορά
στο σύνολο της διαδικασίας εξέτασης της σχετικής
αγοράς.
(5) Η διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, παρέχει σε όλα τα μέρη την
ευκαιρία να σχολιάσουν

το

προσχέδιο του

εγγράφου κοινοποίησης και της απόφασης εντός
καθορισμένης προθεσμίας, η οποία σε κάθε
περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των δεκαπέντε
(15) ημερών.

Ο Επίτροπος διασφαλίζει την

ύπαρξη ενός κεντρικού σημείου πληροφόρησης,
μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε
όλες τις διαβουλεύσεις, και ότι τα αποτελέσματα
αυτής

της

δημοσιεύονται

διαδικασίας
στην

διαβούλευσης

ιστοσελίδα

του

με

θα
την

επιφύλαξη του δικαιώματος των ενδιαφερομένων
μερών

να

προστατεύσουν

τις

εμπιστευτικές

πληροφορίες τους δυνάμει της συγκεκριμένης
προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 25 του
παρόντος Νόμου.
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(6) Κατά την εκτέλεση των εξουσιών του,
δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος έχει
την εξουσία να ζητά από όλα τα πρόσωπα που
παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στην Κύπρο, όλες τις πληροφορίες
που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να του δοθεί η
δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
κατά την υιοθέτηση μιας απόφασης δυνάμει του
παρόντος Νόμου.
(7) Η διαδικασία εξέτασης της αγοράς, η οποία
περιλαμβάνει τον ορισμό των σχετικών αγορών, τη
διενέργεια

αναλύσεως

ανταγωνισμού

σε

του

κάθε

επιπέδου
αγορά

και

του
τον

προσδιορισμό των κατάλληλων και αναλογικών
ρυθμίσεων, διενεργείται από τον Επίτροπο για
κάθε σχετική αγορά:
(α) εντός τριών (3) ετών από την υιοθέτηση
προηγούμενου

μέτρου με την έκδοση

σχετικής απόφασης

του

Επιτρόπου.

Η

περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί για
περίοδο

μέχρι

περιπτώσεις

τρία

εκείνες

(3)

έτη

στις

όπου ο Επίτροπος

κοινοποιήσει αιτιολογημένο αίτημα στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν φέρει αντίρρηση εντός ενός
(1)

μηνός

από

την

κοινοποίηση

του

αιτιολογημένου αιτήματος του Επιτρόπου,
(β) εντός δύο (2) ετών από την υιοθέτηση νέας
σύστασης για σχετικές αγορές, για τις
αγορές εκείνες που θα εξεταστούν και
κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για πρώτη φορά.
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(8)

Σε

εξαιρετικές

περιπτώσεις,

όπου

ο

Επίτροπος θεωρεί ότι αυτό επιβάλλεται ώστε να
διασφαλιστεί

ο

υγιής

διαφυλαχθούν
χρηστών,

τα

δύναται

ανταγωνισμός

δικαιώματα
να

των

εκδώσει

και

να

τελικών

προσωρινή

Απόφαση με την οποία να λαμβάνει αναλογικά και
προσωρινά μέτρα χωρίς να διενεργήσει δημόσια
διαβούλευση, ή χωρίς να διαβουλευθεί με

τις

Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές στα άλλα Κράτη Μέλη,
ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον BEREC. Όπου
λαμβάνονται επείγοντα μέτρα βάσει του παρόντος
άρθρου, ο Επίτροπος ενημερώνει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τον BEREC και τις Ρυθμιστικές Αρχές
στα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που
έχουν ληφθεί,

με σχετική

κοινοποίηση.

Οι

κοινοποιήσεις αυτές αιτιολογούνται πλήρως από
τον

Επίτροπο

και

κοινοποιούνται

χωρίς

καθυστέρηση. Ο Επίτροπος έχει δικαίωμα να
μονιμοποιήσει αυτά τα μέτρα ή να παρατείνει την
ισχύ τους αφού ακολουθηθεί η διαδικασία που
περιγράφεται στα άρθρα 47 μέχρι 50Β.
(9) Στην περίπτωση διακρατικών αγορών που
καθορίζονται

σε

απόφαση

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, οι επηρεαζόμενες Ρυθμιστικές Αρχές
πραγματοποιούν από κοινού την εξέταση αγοράς,
λαμβάνοντας
κατευθυντήριες

ιδιαιτέρως
γραμμές

υπόψη
της

τους,

τις

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής και αποφασίζουν από κοινού για την
τυχόν επιβολή, διατήρηση, τροποποίηση ή άρση,
εκεί

όπου

υποχρεώσεων.

υφίστανται,

των

ρυθμιστικών
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(10) Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η
εξέταση για σχετική αγορά που προσδιορίζεται στη
σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός των
προθεσμιών που αναφέρονται στο εδάφιο (7), ο
BEREC

παρέχει

συνδρομή

στον

Επίτροπο,

κατόπιν σχετικού αιτήματος, για την ολοκλήρωση
της εξέτασης της συγκεκριμένης σχετικής αγοράς
και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της στην
Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

εντός

έξι

(6)

μηνών,

σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα
άρθρα 50Α και 50Β του παρόντος Νόμου.».
Ορισμός

47.-(1) Ο Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη στο

σχετικών

μέγιστο δυνατό βαθμό το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής

αγορών.

Ένωσης, ορίζει με Διάταγμα τις σχετικές αγορές
καθώς και τη διαδικασία ορισμού περαιτέρω
σχετικών αγορών, σύμφωνα με τις αρχές του
δικαίου του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο.
(2) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος σκοπεύει
να ορίσει αγορές που διαφέρουν από αυτές που
παρατίθενται στη Σύσταση που εκδίδεται κατά
περιόδους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζονται
στο άρθρο 46 του παρόντος Νόμου, όπως
περαιτέρω καθορίζονται σε σχετικό Διάταγμα του
Επιτρόπου.
(3) Οι αγορές που ορίζονται για το σκοπό
επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων βάσει του
παρόντος

13(Ι) του 2008.

Νόμου

δεν

συνιστούν

περιορισμό

αναφορικά με τον ορισμό αγορών βάσει του περί
της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του
2008.».
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Τροποποίηση

37. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 48
του βασικού
νόμου.
(α) με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, του αριθμού «(5)»
(δεύτερη γραμμή) και με την αντικατάσταση της φράσης
«υποχρεούται να διεξάγει ανάλυση της αποτελεσματικότητας
του ανταγωνισμού σύμφωνα με το Κοινοτικό δίκαιο.»
(δεύτερη έως τέταρτη γραμμή) με τη φράση «διεξάγει
ανάλυση του καθεστώτος του ανταγωνισμού.»∙
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «ως
έχουσες» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «με» ·
(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης
«σύμφωνα με την κοινοτική νομολογία.

Η δεσπόζουσα

θέση» (τρίτη γραμμή) από τις λέξεις «,η οποία» ·
(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (4):
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«(4) Εάν ένα πρόσωπο έχει σημαντική ισχύ σε μια
συγκεκριμένη αγορά (πρώτη αγορά), είναι δυνατόν να
θεωρηθεί ότι έχει σημαντική ισχύ σε μια στενά
συνδεδεμένη με αυτήν αγορά (δεύτερη αγορά), εάν οι
δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι ώστε να
είναι δυνατή η εκμετάλλευση της ισχύος στην πρώτη
αγορά με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης της
επιχείρησης στη δεύτερη αγορά. Κατά συνέπεια, είναι
δυνατό να ληφθούν, στη δεύτερη αγορά, διορθωτικά
μέτρα με στόχο την αποτροπή του φαινομένου αυτού,
σύμφωνα με τα άρθρα 56, 57, 58 και 60 του παρόντος
Νόμου. Σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά αποδειχθούν
ανεπαρκή, είναι δυνατό να επιβληθούν μέτρα σύμφωνα
με το άρθρο 65 του παρόντος Νόμου.»∙
(ε) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, των λέξεων
«τομεακές κανονιστικές» (τέταρτη γραμμή) από τις λέξεις
«ρυθμιστικές υποχρεώσεις», και της φράσης «και πρέπει να
αίρουν τις υπάρχουσες υποχρεώσεις σε παροχείς με
Σημαντική Ισχύ στη σχετική αγορά.

Ο Επίτροπος θα

διασφαλίσει ότι παρέχεται κατάλληλος χρόνος ειδοποίησης
στα

μέρη

που

επηρεάζονται

από

αυτή

την

άρση

κανονιστικών υποχρεώσεων.» (τέταρτη έως έβδομη γραμμή)
από τη φράση «και αίρει τις υπάρχουσες υποχρεώσεις οι
οποίες επιβλήθηκαν με προηγούμενη σχετική Απόφασή του,
παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη κατάλληλο χρόνο
ειδοποίησης πριν από την άρση αυτή.».
(στ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (6):
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«(6) Η εξέταση αγοράς που διεξάγεται από τον
Επίτροπο

λαμβάνει

υπόψη

τις

αναμενόμενες

ή

προβλεπόμενες τεχνολογικές ή οικονομικές εξελίξεις για
την περίοδο μέχρι την επόμενη εξέταση της σχετικής
αγοράς.».
Τροποποίηση

38. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 49
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «ως
εχουσών» (πρώτη γραμμή) από τις λέξεις «που έχουν», της
λέξης «θα» (δεύτερη γραμμή) από τη φράση «,ατομικά ή
συλλογικά»·
(β) με την αναρίθμηση των υποπαραγράφων (αα), (ββ) και (γγ)
της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, σε (i), (ii) και (iii)
αντίστοιχα·
(γ) με τη διαγραφή από την αναριθμησμένη παράγραφο (iii) της
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «των
ραδιοσυχνοτήτων και» (τρίτη γραμμή) ·
(δ) με την αναρίθμηση των υποπαραγράφων (ββ), (γγ) και (δδ)
της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, σε (i), (ii) και (iii)
αντίστοιχα·
(ε) με την προσθήκη στην αναριθμησμένη υποπαράγραφο (iii)
της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτου, αμέσως μετά τη
λέξη «Επιτροπή» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «και του
BEREC» και την αντικατάσταση των λέξεων «κοινοτικού
Δικαίου» από τις λέξεις «Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης»·
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(στ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τον
αριθμό «10» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «,με την
επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 53 του παρόντος
Νόμου»·
(ζ) με τη διαγραφή στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «και
αναλύονται περαιτέρω στο Μέρος 15» (τέταρτη γραμμή)· και
(η) με τη διαγραφή των εδαφίων (5), (6) και (7) αυτού.
Τροποποίηση

39. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 50
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, από τον
ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
και την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.»·
(β) με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, από τα
ακόλουθα νέα εδάφια (1) και (2):
«(1) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, βάσει
του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος διαβουλεύεται με
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στα πλαίσια
Δημόσιας Διαβούλευσης, καθώς και με την Επιτροπή
Προστασίας του Ανταγωνισμού.»·
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(2) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, βάσει του
παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος διαβουλεύεται με τα
ενδιαφερόμενα μέρη, σε κατάλληλο στάδιο της εξέτασης
κάθε σχετικής αγοράς και σε κατάλληλη χρονική
περίοδο,

πριν

την

οριστικοποίηση

του

εγγράφου

κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της εξέτασης αγοράς
στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή,

τον

BEREC και τις

Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών μελών. Οι όροι
και οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον Επίτροπο
τίθενται σε σχετικό Διάταγμα.».
Τροποποίηση

40. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 50 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 50Α και 50Β:

νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων.
«Ενοποίηση

50Α.-(1) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του,

της εσωτερικής βάσει

του

παρόντος

Μέρους,

ο

Επίτροπος

αγοράς των

συνεργάζεται και διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή

ηλεκτρονικών

Επιτροπή, τον BEREC και τις Ρυθμιστικές Αρχές

επικοινωνιών.

των άλλων κρατών μελών.
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(2) Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο
Επίτροπος,

αφού

ολοκληρώσει

τη

Δημόσια

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως
προνοείται στο άρθρο 50 του παρόντος Νόμου και
εφόσον προτίθεται να επιβάλει, να αποσύρει ή
να μην εισαγάγει ρυθμιστικά μέτρα τα οποία
εμπίπτουν στις πρόνοιες των άρθρων 47, 48, 49,
53 και 55 του παρόντος Νόμου και επηρεάζουν το
εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, κοινοποιεί τα
αποτελέσματα

της εξέτασης

αγοράς

και την

αιτιολογία, στην οποία βασίζεται η επιλογή του, σε
σχέση με την επιβολή, απόσυρση ή μη εισαγωγή
ρυθμιστικών μέτρων, ταυτόχρονα, στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τον BEREC και στις Ρυθμιστικές Αρχές
των άλλων κρατών μελών.
(3) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του,
βάσει

του

παρόντος

Μέρους,

ο

Επίτροπος

ακολουθεί μηχανισμό κοινοποίησης, ως εκάστοτε
υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(4) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο BEREC και οι
Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών μελών
δύνανται

να

κοινοποιήσουν

σχόλια

επί

του

εγγράφου κοινοποίησης στον Επίτροπο, εντός
περιόδου ενός (1) μηνός, από την ημερομηνία που
τους αποστάληκε το έγγραφο κοινοποίησης.
(5) Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εκδίδει συστάσεις που έχουν ως σκοπό να
αποκλείσουν εμπόδια στην Εσωτερική Αγορά, ο
Επίτροπος

λαμβάνει

ιδιαιτέρως

υπόψη

τις

συστάσεις αυτές και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για κάθε απόκλιση από αυτές.
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Διαδικασία για 50Β.-(1) Όταν σχεδιαζόμενο μέτρο αποσκοπεί στην
ομοιόμορφη

επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρέωσης φορέα

ρυθμιστική

εκμετάλλευσης,

πρακτική.

προαναφερόμενων άρθρων, η Επιτροπή δύναται,
εντός

της

κατ’

περιόδου

εφαρμογή
του

ενός

μηνός

των
που

προβλέπεται στο άρθρο 50Α του παρόντος Νόμου,
να γνωστοποιήσει στον Επίτροπο και στον BEREC
τους λόγους για τους οποίους, είτε θεωρεί ότι το
σχέδιο μέτρου δημιουργεί φραγμούς στην ενιαία
αγορά, είτε αμφισβητεί σοβαρά τη συμβατότητά του
με τη νομοθεσία της Ένωσης.
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(2) Εάν η ένσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αφορά στον ορισμό της σχετικής αγοράς σε
περίπτωση που αυτή δεν συμπίπτει με τις σχετικές
αγορές,

που

περιλαμβάνονται

στη

σχετική

σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή στην
ανάλυση του καθεστώτος του ανταγωνισμού στη
σχετική αγορά, τότε ο Επίτροπος δεν προβαίνει σε
καμία ενέργεια στη βάση των αποτελεσμάτων της
εξέτασης της σχετικής αγοράς για περίοδο δύο (2)
μηνών, εντός της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενημερώνει τον Επίτροπο με αιτιολογημένη θέση
κατά πόσο αυτή επιθυμεί την απόσυρση της
πρότασης του Επιτρόπου όπως αυτή εκφράζεται
στο έγγραφο κοινοποίησης ή κατά πόσο αυτή
αποφάσισε την απόσυρση των ενστάσεών της,
αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου
κοινοποίησης. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ζητήσει την απόσυρση του εγγράφου
κοινοποίησης,

ο

αποσύρει

να

ή

Επίτροπος

θα

τροποποιήσει

πρέπει
το

να

έγγραφο

κοινοποίησης εντός έξι (6)

μηνών από την

ημερομηνία

της

Επιτροπής.

της

Απόφασης

Ευρωπαϊκής

Σε περίπτωση τροποποίησης, ο

Επίτροπος οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν την
εκ νέου κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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(3) Εάν η ένσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αφορά στις ρυθμιστικές υποχρεώσεις που ο
Επίτροπος εισηγείται στο έγγραφο κοινοποίησης
να επιβάλει ή να αποσύρει, τότε ο Επίτροπος δεν
προβαίνει σε καμία ενέργεια στη βάση των
αποτελεσμάτων της εξέτασης της σχετικής αγοράς
για περίοδο τριών (3) μηνών, εντός της οποίας η
Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

θα

ενημερώσει

τον

Επίτροπο με αιτιολογημένη θέση για τις ενστάσεις
της.
(4) Κατά την περίοδο των τριών (3) μηνών που
προβλέπεται
Επιτροπή,

στο
ο

εδάφιο

BEREC

(3),
και

η

Ευρωπαϊκή

ο

Επίτροπος

συνεργάζονται στενά με στόχο την εξεύρεση του
καταλληλότερου και αποτελεσματι-κότερου μέτρου,
υπό το πρίσμα των στόχων του παρόντος Νόμου,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τις
απόψεις των φορέων της αγοράς και την ανάγκη να
εξασφαλισθεί

η

εφαρμογή

ομοιόμορφης

ρυθμιστικής πρακτικής στην εσωτερική αγορά.
(5) Εντός έξι (6) εβδομάδων από την έναρξη της
αναφερόμενης τρίμηνης (3) περιόδου, ο BEREC
γνωμοδοτεί, αποφασίζοντας με πλειοψηφία των
μελών του, σχετικά με την αναφερόμενη στο εδάφιο
(3) ένσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά
πόσο το σχέδιο μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί ή
να αποσυρθεί και, εφόσον απαιτείται, καταθέτει
συγκεκριμένες προτάσεις προς το σκοπό αυτό. Η
γνωμοδότηση
δημοσιοποιείται.

αυτή

αιτιολογείται

και
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(6) Εάν στη γνωμοδότησή του ο BEREC
συμμερίζεται

τις

σοβαρές

αμφιβολίες

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργάζεται στενά με
τον

Επίτροπο

για

την

εξεύρεση

του

καταλληλότερου και αποτελεσματικότερου μέτρου.
Πριν την εκπνοή της τρίμηνης περιόδου, ο
Επίτροπος δύναται:
(α) να

τροποποιήσει

ή

να

αποσύρει

το

ρυθμιστικό μέτρο έχοντας λάβει ιδιαιτέρως
υπόψη

την

ένσταση

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής καθώς και τη γνώμη και τις
συστάσεις του BEREC·
(β) να διατηρήσει το ρυθμιστικό μέτρο.
(7)

Σε

περίπτωση

συμμερίζεται

τις

που

σοβαρές

ο

BEREC

αμφιβολίες

δεν
της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή δεν γνωμοδοτεί ή σε
περίπτωση που ο Επίτροπος τροποποιεί ή διατηρεί
το σχέδιο μέτρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται,
εντός ενός (1) μηνός από την εκπνοή της τρίμηνης
(3) περιόδου, και έχοντας λάβει ιδιαιτέρως υπόψη
τη

γνώμη

του

BEREC,

εφόσον

έχει

αυτός

γνωμοδοτήσει:
(α) να εκδώσει σύσταση απαιτώντας από
τον Επίτροπο να τροποποιήσει ή να
αποσύρει

το

σχέδιο

περιλαμβανομένων

μέτρου,

συγκεκριμένων

προτάσεων προς τον σκοπό αυτό, και
εκθέτοντας τους λόγους στη βάση των
οποίων αιτιολογείται η σύστασή της, ιδίως
σε

περίπτωση

που

ο

BEREC

δεν

συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή
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(β) να λάβει απόφαση με την οποία αίρει
τις αναφερθείσες επιφυλάξεις της.
(8) Εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της
σύστασης ή την άρση των επιφυλάξεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος κοινοποιεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC το
μέτρο το οποίο υιοθετεί.

Η εν λόγω χρονική

περίοδος δύναται να παραταθεί προκειμένου να
δοθεί στον Επίτροπο η ευχέρεια να διοργανώσει
δημόσια διαβούλευση, εάν κρίνει ότι χρειάζεται
κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 50 του
παρόντος Νόμου.
(9) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος αποφασίσει
να μην τροποποιήσει ή αποσύρει το σχέδιο μέτρου,
παρέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για την ενέργειά
του αυτή.
(10) Ο Επίτροπος δύναται να αποσύρει το
προτεινόμενο

σχέδιο

μέτρου σε οποιοδήποτε

στάδιο της διαδικασίας.
(11) Εάν με την εκπνοή της περιόδου του ενός
(1) μηνός, που αναφέρεται στο άρθρο 50Α του
παρόντος

νόμου,

δεν

υπάρξει

κοινοποίηση

σχολίων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο
Επίτροπος

δύναται

να

εγκρίνει

το

μέτρο,

λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε σχόλια της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC ή άλλης
Ρυθμιστικής Αρχής κράτους μέλους.».
Τροποποίηση
του άρθρου 51
του βασικού

41. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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νόμου.
(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού, και την αναρίθμηση
των υφιστάμενων εδαφίων (3) και (4) σε εδάφια (2) και (3)
αντίστοιχα·
(β) με τη διαγραφή από το αναριθμησμένο εδάφιο (2) αυτού, της
φράσης

«Όπου

αποτυγχάνουν

οι

εμπορικές

διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών για την πρόσβαση ή τη
διασύνδεση,»

(πρώτη

και

δεύτερη

γραμμή)

και

την

μετατροπή του μικρού «ο» (δεύτερη γραμμή) σε κεφαλαίο
«Ο».
Τροποποίηση

42. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 52
του βασικού
νόμου.
(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «στην
Κύπρο όπου ζητείται η πρόσβαση ή η διασύνδεση» (πέμπτη
γραμμή)·
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (2):
«(2) Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων
επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα και, όταν ζητείται από
πρόσωπα που διαθέτουν γενική εξουσιοδότηση δυνάμει
του

παρόντος

νόμου,

την

υποχρέωση

να

διαπραγματεύονται τη μεταξύ τους διασύνδεση για την
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
είναι

διαθέσιμες

στο

κοινό,

προκειμένου

που
να

εξασφαλίζεται η παροχή και η διαλειτουργικότητα των
υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.»·
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(γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού, και την αναρίθμηση
των υφιστάμενων εδαφίων (4), (5), (6) και (7) σε εδάφια (3),
(4), (5) και (6) αντίστοιχα·
(δ) με την αντικατάσταση στο αναριθμησμένο εδάφιο (3) αυτού,
της φράσης «δυνάμει του Μέρους 9» (τρίτη γραμμή) από τη
φράση «σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο»·και
(ε) με την αντικατάσταση του αναριθμησμένου εδαφίου (6)
αυτού, από το ακόλουθο νέο εδάφιο (6):
«(6) Δημόσια δίκτυα επικοινωνιών που δημιουργούνται
για τη διανομή ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διανέμουν υπηρεσίες
και προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης.

Οι

φορείς εκμετάλλευσης δημοσίων δικτύων επικοινωνιών
που λαμβάνουν και αναδιανέμουν υπηρεσίες ή/και
προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης, οφείλουν να
διατηρούν αυτό το σχήμα ευρείας οθόνης.».
Τροποποίηση

43. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 53
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης
«οικονομική απόδοση» (έκτη γραμμή) από τη φράση
«οικονομική και τεχνική αποδοτικότητα» και την προσθήκη
αμέσως μετά τη λέξη «ανταγωνισμό» (έκτη γραμμή) της
φράσης «,αποδοτική επένδυση, καινοτομία»·
(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (2)
αυτού, της φράσης «,στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο
για

να

εξασφαλισθεί

η

δυνατότητα

διασύνδεσης» (τρίτη έως πέμπτη γραμμή)·

διατερματικής
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(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του
εδαφίου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):
«(γ) σε δικαιολογημένες περιπτώσεις και στο βαθμό που
αυτό είναι απαραίτητο, υποχρεώσεις σε πρόσωπα που
ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες να
καθιστούν τις υπηρεσίες τους διαλειτουργικές.»·
(δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (3)
αυτού, από την ακόλουθη παράγραφο (β):
«(β) Ο Επίτροπος προωθεί τη χρήση μη υποχρεωτικών
προτύπων ή και προδιαγραφών που δημοσιεύονται είτε
από

την

Εφημερίδα

Ευρωπαϊκή
της

Ευρωπαϊκούς
CENELEC

Ευρωπαϊκής
και

ETSI)
παροχή

στην

Ένωσης,

Οργανισμούς

και

εναρμονισμένη

Επιτροπή

Επίσημη
είτε

προτύπων
που

στοχεύουν

δικτύων

από
(CEN,
στην

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και συναφών υποδομών και υπηρεσιών, για την παροχή
υπηρεσιών

τεχνικών

διεπαφών

ή/και

λειτουργιών

δικτύων, στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητα,
ώστε να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των
υπηρεσιών και να προάγουν την ελευθερία επιλογής
των χρηστών.

Εφόσον δεν ισχύουν οποιαδήποτε

Ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως αυτά που παρατίθενται
παραπάνω, ο Επίτροπος δύναται να παραπέμπει σε
σχετικά πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί από διεθνείς
φορείς, όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών
(ITU), η Διεθνής Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδρομείων
και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), ο Διεθνής Οργανισμός
Τυποποίησης

(ISO)

Επιτροπή (IEC).»·και

ή

η

Διεθνής

Ηλεκτροτεχνική
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(ε) με την αντικατάσταση των εδαφίων (4) και (5) αυτού, από τα
ακόλουθα νέα εδάφια (4) και (5):
«(4)

Οι

υποχρεώσεις

και

οι

προϋποθέσεις

που

επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, είναι
αντικειμενικές, διαφανείς, αναλογικές και αμερόληπτες.
(5) Όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση ο
Επίτροπος δύναται να παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως
εφόσον δικαιολογείται, προκειμένου να διασφαλίσει τους
στόχους πολιτικής του παρόντος Νόμου.».
Κατάργηση του

44. Το άρθρο 54 του βασικού νόμου καταργείται.

άρθρου 54 του
βασικού νόμου.
Τροποποίηση

45. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 55
του βασικού
νόμου.
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«περισσότερες» (δεύτερη γραμμή), της λέξης «υποχρεώσεις»
και την αντικατάσταση του αριθμού «67» (τρίτη γραμμή) από
τον αριθμό «65»·
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, του αριθμού
«67» (δεύτερη γραμμή) από τον αριθμό «65»· και
(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, του αριθμού
«67» (τέταρτη γραμμή) από τον αριθμό «65».
Τροποποίηση
του άρθρου 56
του βασικού
νόμου.

46. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«χρήσης»

(ενδέκατη

γραμμή),

της

φράσης

«,συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε όρων περιορισμού
στην πρόσβαση ή στη χρήση υπηρεσιών ή/και εφαρμογών,
εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την εθνική ή/και την
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία,»· και
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (3):
«(3)

Εφόσον

υποχρέωση

ένας

φορέας

παροχής

εκμετάλλευσης

χονδρικής

πρόσβασης

έχει
σε

υποδομή δικτύου και τις σχετικές διευκολύνσεις, ο
Επίτροπος διασφαλίζει τη δημοσίευση υποδείγματος
προσφοράς υπηρεσίας πρόσβασης, η οποία περιέχει
τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στην εκάστοτε
Απόφαση αναφορικά με τον ορισμό σχετικής αγοράς,
την ανάλυση αγοράς και την επιβολή Ρυθμιστικών
Υποχρεώσεων στον οργανισμό με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ)
στη

σχετική

Αγορά

Χονδρικής

Ευρυζωνικής

Πρόσβασης.».
Τροποποίηση

47. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 59
του βασικού
νόμου.
(α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων
«ισοδύναμου αποτελέσματος» (πέμπτη γραμμή) από τις
λέξεις «που ισοδυναμούν με άρνηση πρόσβασης», και των
λέξεων «σε επίπεδο λιανικού εμπορίου» (έκτη γραμμή) από
τις λέξεις «στο λιανικό επίπεδο»·
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1)
αυτού, από την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):
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«(α) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε καθορισμένα
στοιχεία

και/ή

ευκολίες

του

δικτύου,

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε μη ενεργά
στοιχεία

του

δικτύου

ή

και

της

αδεσμοποίητης

πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, με στόχο, μεταξύ
άλλων, να διευκολυνθεί η επιλογή ή προεπιλογή των
φορέων

εκμετάλλευσης

ή

και

η

δυνατότητα

μεταπώλησης της συνδρομητικής γραμμής,»·
(γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1)
αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «χρήσης» (πρώτη γραμμή), της
λέξης

«συναφών»

και

με

τη

διαγραφή

της

φράσης

«συμπεριλαμβανομένων αγωγών, κτιρίων ή ιστών,» (δεύτερη
γραμμή)·
(δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (2)
αυτού, της τελείας από κόμμα και την προσθήκη αμέσως
μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου(ι):
«(ι) την παροχή πρόσβασης σε συναφείς υπηρεσίες,
όπως υπηρεσία ταυτοποίησης, εντοπισμού θέσης και
παρουσίας:»·
(ε) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, της
ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται ότι ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει
όρους στην εκτέλεση των ανωτέρω υποχρεώσεων,
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές είναι δίκαιες,
εύλογες και επίκαιρες.»·
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(στ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«Άρθρου» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «και ιδιαιτέρως την
αναλογική επιβολή των υποχρεώσεων αυτών σύμφωνα με
τους στόχους της νομοθεσίας όπως αυτοί προνοούνται στο
Άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.»·
(ζ) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη «πρόσβασης» (τέταρτη γραμμή), της
φράσης

«που προβλέπεται,

βιωσιμότητας

άλλων

συμπεριλαμβανομένης

προϊόντων

πρόσβασης

της

όπως

η

πρόσβαση σε αγωγούς».
(η) με την αντικατάσταση των παραγράφων (β) και (γ) αυτού,
από τις ακόλουθες νέες παραγράφους (β) και (γ):
«(β)

τη

δυνατότητα

πρόσβασης

σε

παροχής

συνάρτηση

της
με

προτεινόμενης
τις

διαθέσιμες

χωρητικότητες,
(γ) την αρχική επένδυση του ιδιοκτήτη της ευκολίας,
λαμβάνοντας

υπόψη

τις

οποιεσδήποτε

πραγματοποιηθείσες δημόσιες επενδύσεις και τους
συναφείς με την υλοποίηση της επένδυσης κινδύνους,»·
(θ) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη «ανταγωνισμού,», της φράσης «με
ιδιαίτερη

έμφαση

στον

οικονομικά

αποτελεσματικό

ανταγωνισμό που στηρίζεται σε ιδιόκτητες υποδομές,»· και
(ι) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
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«(3) Στο πλαίσιο επιβολής υποχρεώσεων στο φορέα
εκμετάλλευσης για την παροχή πρόσβασης σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος
δύναται

να

καθορίσει

τεχνικές

ή

λειτουργικές

προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν ο παροχέας
και οι δικαιούχοι αυτής της πρόσβασης, εφόσον αυτό
είναι απαραίτητο

για

την εξασφάλιση

λειτουργίας του δικτύου.

της καλής

Οι υποχρεώσεις για την

τήρηση συγκεκριμένων προτύπων ή προδιαγραφών
είναι σύμφωνες προς τα πρότυπα και τις προδιαγραφές
που ορίζονται στο Άρθρο 53 του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση

48. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 60

στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «Με στόχο την

του βασικού

ενθάρρυνση των επενδύσεων από το φορέα εκμετάλλευσης, ιδίως,

νόμου.

στα δίκτυα νέας γενιάς, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη την επένδυση
του φορέα εκμετάλλευσης και του επιτρέπει έναν εύλογο συντελεστή
απόδοσης

επί

συνυπολογίζοντας

του

επαρκούς

οποιουσδήποτε

επενδυμένου
συναφείς

κεφαλαίου,

κινδύνους

ενέχει

ενδεχομένως το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο δικτύου.».

Τροποποίηση

49. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 60 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 60Α και 60Β:

νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων.
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«Λειτουργικός

60Α.-(1) Όταν ο Επίτροπος διαπιστώσει ότι οι

διαχωρισμός.

υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τα
άρθρα 56 έως 61 του παρόντος Νόμου απέτυχαν
να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό ανταγωνισμό και
ότι

σημαντικά

ανταγωνισμού

διαχρονικά
ή

προβλήματα

αδυναμίες

της

αγοράς

παραμένουν όσον αφορά τη χονδρική παροχή
ορισμένων προϊόντων πρόσβασης, μπορεί, ως
εξαιρετικό μέτρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 55 εδάφιο (3), να επιβάλει υποχρέωση σε
καθετοποιημένες

επιχειρήσεις

να

μεταθέσουν

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χονδρική
παροχή

συναφών

προϊόντων

πρόσβασης

σε

επιχειρησιακή μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα.
Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα θα προμηθεύει
προϊόντα και υπηρεσίες πρόσβασης σε όλες τις
επιχειρήσεις,

συμπεριλαμβανομένων

άλλων

επιχειρησιακών μονάδων της μητρικής εταιρείας,
με

τα

ίδια

προϋποθέσεις,

χρονικά

περιθώρια,

όρους

συμπεριλαμβανομένων

και
όσον

αφορούν επίπεδα τιμών και στάθμη υπηρεσιών,
καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων και
διαδικασιών.
(2) Εφόσον ο Επίτροπος προτίθεται να επιβάλει
υποχρέωση λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλλει
αίτηση

στην

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή,

η

οποία

περιλαμβάνει:
(α) τεκμηρίωση, η οποία να αιτιολογεί το
συμπέρασμα

στο

οποίο

κατέληξε

Επίτροπος βάσει του εδαφίου (1)·

ο
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(β) αιτιολογημένη αξιολόγηση από την οποία
να

προκύπτει

ότι

αποτελεσματικού

οι

προοπτικές

και

βιώσιμου

ανταγωνισμού υποδομών μέσα σε εύλογο
χρονικό

διάστημα

είναι

ελάχιστες

ή

μηδαμινές·
(γ) ανάλυση του αναμενόμενου αντίκτυπου
στη Ρυθμιστική Αρχή, στον επηρεαζόμενο
παροχέα, ιδίως στο εργατικό δυναμικό του
υπό διαχωρισμό παροχέα και στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εν γένει,
καθώς και στα επενδυτικά κίνητρα στον
τομέα συνολικά, ιδίως όσον αφορά την
ανάγκη να εξασφαλισθεί η κοινωνική και
εδαφική συνοχή, καθώς και σε άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένου
του

αναμενόμενου

ανταγωνισμό

αντίκτυπου

και

των

στον

ενδεχόμενων

επιπτώσεων για τους καταναλωτές·
(δ) ανάλυση των λόγων για τους οποίους η
υποχρέωση

αυτή

θα

αποτελεσματικότερο
επανορθωτι-κών

αποτελούσε
μέσο

μέτρων

το

επιβολής
για

την

αντιμετώπιση

των

προσδιοριζόμενων

προβλημάτων

του

ανταγω-νισμού

ή

περιπτώσεων δυσλειτουργίας της αγοράς
που έχουν εντοπιστεί.
(3) Το ρυθμιστικό μέτρο μπορεί να περιλαμβάνει
τα ακόλουθα στοιχεία:
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(α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο του
διαχωρισμού, προσδιορίζοντας ιδίως το
νομικό

καθεστώς

της

χριστής

επιχειρηματικής οντότητας·
(β) τον

προσδιορισμό

των

στοιχείων

ενεργητικού της χωριστής επιχειρηματικής
οντότητας καθώς και των προϊόντων ή
υπηρεσιών που θα προμηθεύει η εν λόγω
οντότητα·
(γ) τις

οργανωτικές

εξασφάλιση

ρυθμίσεις

της

για

ανεξαρτησίας

την
του

προσωπικού που απασχολείται από τη
χωριστή επιχειρηματική οντότητα και την
αντίστοιχη διάρθρωση κινήτρων·
(δ) κανόνες

για

την

εξασφάλιση

της

συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις·
(ε) κανόνες

για

την

εξασφάλιση

της

διαφάνειας επιχειρησιακών διαδικασιών,
ιδίως έναντι άλλων ενδιαφερομένων·
(στ) πρόγραμμα
εξασφάλιση
περιλαμβάνει
έκθεσης.

παρακολούθησης
της
τη

για

συμμόρφωσης,
δημοσίευση

την
που

ετήσιας
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(4) Έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το σχέδιο μέτρου που λαμβάνεται, ο
Επίτροπος διεξάγει συντονισμένη εξέταση των
διαφόρων αγορών που σχετίζονται με το δίκτυο
πρόσβασης.
Επίτροπος

Με βάση την αξιολόγηση του ο
επιβάλλει,

διατηρεί,

τροποποιεί

ή

καταργεί τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με το Μέρος 9
του παρόντος Νόμου.
(5)

Επιχείρηση

στην

οποία

έχει

επιβληθεί

λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να υπάγεται σε
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται
στα άρθρα 56 μέχρι 61 του παρόντος Νόμου σε
οποιαδήποτε

επιμέρους

αγορά

όπου

έχει

καθορισθεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ ή σε
σχέση με κάθε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εθελούσιος

60Β.-(1) Παροχείς που έχουν ορισθεί ως έχοντες

διαχωρισμός

σημαντική ισχύ σε μία ή περισσότερες σχετικές

από καθετο-

αγορές,

ποιημένη

στοιχεία του τοπικού δικτύου πρόσβασης τους ή

επιχείρηση.

σημαντικό μέρος τους σε χωριστή νομική οντότητα

εφόσον

προτίθενται

να

μεταβιβάσουν

υπό διαφορετική ιδιοκτησία ή να καθιερώσουν
χωριστή επιχειρηματική οντότητα για την παροχή
πλήρως ισότιμων προϊόντων πρόσβασης σε όλους
τους παροχείς λιανικής, συμπεριλαμβανομένων και
των δικών τους τμημάτων λιανικής, ενημερώνουν
τον Επίτροπο εκ των προτέρων και εγκαίρως
προκειμένου να του επιτρέψουν να αξιολογήσει τον
αντίκτυπο της σκοπούμενης μεταβίβασης.

Οι

επιχειρήσεις ενημερώνουν επίσης τον Επίτροπο για
τυχόν αλλαγή του επιδιωκόμενου σκοπού, καθώς
και

για

την

διαχωρισμού.

τελική

έκβαση

της

διαδικασίας
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(2) Ο Επίτροπος αξιολογεί το αποτέλεσμα της
σκοπούμενης μεταβίβασης επί των υφιστάμενων
κανονιστικών υποχρεώσεων. Για το σκοπό αυτό, ο
Επίτροπος διεξάγει συντονισμένη εξέταση των
διάφορων αγορών που σχετίζονται με το δίκτυο
πρόσβασης.

Με

Επίτροπος

βάση

επιβάλλει,

την

διατηρεί,

αξιολόγηση,

ο

τροποποιεί

ή

καταργεί υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 50,
50Α και 50Β του παρόντος Νόμου.
(3)

Η

νομικά

ή/και

λειτουργικά

χωριστή

επιχειρησιακή οντότητα μπορεί να υπάγεται σε
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις των άρθρων 56
έως 61 του παρόντος Νόμου σε οποιαδήποτε
συγκεκριμένη

αγορά

όπου έχει ορισθεί

ως

κατέχουσα σημαντική ισχύ ή σε οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
55, εδάφιο (3).».
Τροποποίηση

50. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 61

αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «Κοινοτικών

του βασικού

λογιστικών κανόνων» (έκτη γραμμή), από τη φράση «ευρωπαϊκών

νόμου.

λογιστικών κανόνων», και της φράσης «Κοινοτικό δίκαιο» (έβδομη
γραμμή) από τη φράση «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αντικατάσταση

51. Το άρθρο 62 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 62

ακόλουθο νέο άρθρο 62:

του βασικού
νόμου.
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«Συνεγκατάσταση 62.-(1)
και
από κοινού
χρήση
διευκολύνσεων.

Όταν

ηλεκτρονικών

πρόσωπο

που

επικοινωνιών

παρέχει

έχει

το

δίκτυα

δικαίωμα,

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να εγκαθιστά
υποδομές επί, υπεράνω ή υποκάτω δημόσιου ή
ιδιωτικού ακινήτου, ή δύναται να επωφελείται
διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη χρήση
ακινήτου, ο Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλει,
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας,
την κοινή χρήση των υποδομών ή του ακινήτου
αυτού, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κτιρίων ή
εισόδων σε κτίρια, καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών,
κεραιών,

πύργων

και

άλλων

υποστηρικτικών

κατασκευών, αγωγών, σωληνώσεων, φρεατίων και
κυτίων σύνδεσης.
(2) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλει στους
κατόχους των αναφερόμενων στο εδάφιο (1)
δικαιωμάτων, την από κοινού χρήση των υποδομών
ή

ακινήτων

(περιλαμβανομένης

της

φυσικής

συνεγκατάστασης) ή τη λήψη μέτρων διευκόλυνσης
του συντονισμού εκτέλεσης δημόσιων έργων, για
λόγους που αφορούν στην ανάγκη προστασίας του
περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας ή της δημόσιας
ασφάλειας

ή

χωροταξικών
διαβούλευσης,

της

επίτευξης

στόχων,
κατά

τη

πολεοδομικών

κατόπιν
διάρκεια

ή

δημόσιας
της

οποίας

παρέχεται σε όλους τους ενδιαφερομένους η
δυνατότητα διατύπωσης των απόψεών τους.

Οι

ρυθμίσεις που αφορούν στην από κοινού χρήση ή
στα μέτρα για διευκόλυνση του συντονισμού είναι
δυνατό

να

περιλαμβάνουν

κανόνες

για

τον

επιμερισμό των δαπανών της από κοινού χρήσης
υποδομών ή του ακινήτου.
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(3)

Ο

Επίτροπος,

κατόπιν

δημόσιας

διαβούλευσης, έχει την εξουσία να επιβάλει στους
κατόχους των αναφερόμενων στο εδάφιο (1)
δικαιωμάτων

και/ή

στους

ιδιοκτήτες

των

καλωδιώσεων, υποχρεώσεις ως προς την από
κοινού χρήση των καλωδιώσεων εντός των κτιρίων
ή μέχρι το πρώτο σημείο συγκέντρωσης ή διανομής,
όταν αυτό βρίσκεται εκτός κτιρίου, σε περίπτωση
που δικαιολογείται η αποφυγή εγκατάστασης εκ
νέου

πανομοιότυπης

υποδομής, εφόσον αυτή

αποδεικνύεται οικονομικά αναποτελεσματική ή δεν
υποστηρίζεται

από

υποστηρίζει την

την

υφιστάμενη

εγκατάσταση
καλωδίωση.

που
Οι

ρυθμίσεις αυτές για την από κοινού χρήση ή τον
συντονισμό μπορούν να περιλαμβάνουν κανόνες
για τον επιμερισμό των σχετικών δαπανών, οι
οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τον επενδυτικό ή και
οικονομικό κίνδυνο, όπου κάτι τέτοιο ισχύει.
(4)(α) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλει σε
πρόσωπα

την

υποχρέωση

να

παρέχουν

τις

αναγκαίες πληροφορίες, κατ’ αίτηση των αρμόδιων
αρχών, για να μπορούν οι εν λόγω αρχές, από
κοινού με τον Επίτροπο, να καταρτίσουν λεπτομερή
κατάλογο της φύσεως, της διαθεσιμότητας και της
γεωγραφικής

θέσης

των

υποδομών

που

αναφέρονται στο εδάφιο (1) και να τον καταστήσουν
διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους.
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(β) Ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν αιτήματος
οποιουδήποτε μέρους, να λαμβάνει μέτρα για
επίλυση θέματος ή διαφοράς, που αφορά σε
συμφωνίες συνεγκατάστασης ή από κοινού
χρήσης διευκολύνσεων, με βάση το Μέρος 7 του
παρόντος Νόμου και η εν λόγω συμφωνία
θεωρείται ότι είναι συμφωνία διασύνδεσης για το
σκοπό αυτό.
(5) Τα μέτρα που λαμβάνονται από τον Επίτροπο
σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι αντικειμενικά,
διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά και είναι
δυνατό να ρυθμιστούν περαιτέρω με Διάταγμα του
Επιτρόπου.

Κατά περίπτωση, τα εν λόγω μέτρα

εφαρμόζονται σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές.».
Τροποποίηση

52. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 63
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, από τον
ακόλουθο

νέο

πλαγιότιτλο:

«Διαλειτουργικότητα

των

διαδραστικών ψηφιακών τηλεοπτικών εκπομπών»·
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων
«αμφίδρομης» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις
«διαδραστικής» και την αντικατάσταση των λέξεων «ΔΠΕ
(ΑΡΙ)»

(τέταρτη

γραμμή)

από

τη

φράση

«διεπαφή

προγράμματος εφαρμογής (ΔΠΕ)»·
(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων
«αμφίδρομων» (πρώτη γραμμή) και «αμφίδρομης» (τρίτη
γραμμή) από τις λέξεις «διαδραστικών» και «διαδραστικής»
αντίστοιχα·
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(δ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3) Οι παροχείς υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης και
εξοπλισμού

οφείλουν

να

συνεργάζονται

για

την

προσφορά διαλειτουργικών τηλεοπτικών υπηρεσιών
στους τελικούς χρήστες με ειδικές ανάγκες.»·
(ε) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) αυτού, σε
εδάφιο (4) και την αντικατάσταση της λέξης «αμφίδρομων»
(τέταρτη γραμμή) από τη λέξη «διαδραστικών»· και
(στ) με τη διαγραφή του υφιστάμενου εδαφίου (4) αυτού.
Τροποποίηση

53. Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 64
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, από το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι, κατά την υπό όρους
πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες
που μεταδίδονται σε θεατές και ακροατές εντός της
Κύπρου,

ανεξάρτητα

από

τον τρόπο

μετάδοσης,

πληρούνται οι όροι που καθορίζει σε Διάταγμα.»·
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων
«ανάλυση» (τέταρτη γραμμή) και «ανάλυσης» (έκτη γραμμή)
από τις λέξεις «εξέταση» και «εξέτασης» αντίστοιχα·
(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού από το
ακόλουθο νέου εδαφίου (3):
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«(3) Ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει Διάταγμα επιβολής
υποχρεώσεων σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης
ηλεκτρονικών οδηγών προγραμμάτων και παρόμοιων
ευκολιών απαρίθμησης και πλοήγησης.».
Τροποποίηση

54. Το άρθρο 65 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 65
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «οι
οποίες» (δεύτερη γραμμή) από τη λέξη «που», με τη
διαγραφή της λέξης «ανιχνευθεί» (δεύτερη γραμμή) και με την
αντικατάσταση της λέξης «έχουσες» (δεύτερη γραμμή) από
τη λέξη «έχοντα»·
(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1)
αυτού, του αριθμού «15» (πρώτη γραμμή) από τον αριθμό
«10»·
(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης
«δικαιολογημένες»

(τρίτη

γραμμή)

από

τη

λέξη

«αιτιολογημένες»·
(δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2)
αυτού, από την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):
«(α)

να

τιμολογούν

ρυθμιζόμενες

υπηρεσίες

με

κοστοστρεφείς τιμές,»·
(ε) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2)
αυτού, της φράσης «ιδιαίτερα χαμηλών τιμών» (δεύτερη
γραμμή) από τη φράση «τιμών κάτω του κόστους»·
(στ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2)
αυτού, από την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ):

75
«(δ) να μην προβαίνουν σε διακρίσεις σε σχέση με την
παροχή των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών,»·
(ζ) με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (ε) του εδαφίου
(2) αυτού, της φράσης «αποκλείοντας τη δυνατότητα
επιλογής των προσφερόμενων υπηρεσιών ξεχωριστά»· και
(η) με τη διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού της φράσης «ή
άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής,» (δεύτερη γραμμή).
Κατάργηση των

55. Τα άρθρα 66 και 67 του βασικού νόμου καταργούνται.

άρθρων 66 και
67 του βασικού
νόμου.
Αντικατάσταση

56. Τα άρθρα 68, 69 και 70 του βασικού νόμου αντικαθίστανται από

των άρθρων 68,

τα ακόλουθα νέα άρθρα 68, 69 και 70:

69 και 70 του
βασικού νόμου.
«Έκταση

68.-(1)

Τα

δικαιώματα

που

παρέχονται

στους

δικαιωμάτων οικιακούς και μη οικιακούς τελικούς χρήστες και
βασικών

συνδρομητές, βάσει του παρόντος Μέρους, δεν

χρηστών.

εξαρτώνται

από

τον

καθορισμό

προσώπου

ή

προσώπων με σημαντική ισχύ στην αγορά, βάσει των
όρων του Μέρους 9 του παρόντος Νόμου.
(2) Τα δικαιώματα που παρέχονται στους τελικούς
χρήστες και συνδρομητές βάσει του παρόντος
Μέρους είναι επιπρόσθετα αυτών που προέρχονται
από την εφαρμογή των προνοιών του παρόντος
Νόμου στο Μέρος 15 για την καθολική υπηρεσία.
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Σύναψη

69.-(1)

Ο

Επίτροπος

σύμβασης

καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες που επιθυμούν

και

να καταστούν συνδρομητές υπηρεσιών παροχής

περιεχόμενο

σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή/και

αυτής.

διαθέσιμων

στο

κοινό

εξασφαλίζει

υπηρεσιών

ότι

όταν

οι

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, εφόσον το ζητήσουν, έχουν δικαίωμα
σύναψης σύμβασης με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που
παρέχουν τη σύνδεση ή/και τις υπηρεσίες αυτές.
(2) Η σύμβαση που αναφέρεται στο εδάφιο (1)
περιέχει με σαφή και κατανοητό τρόπο και σε
ευκόλως

προσβάσιμη

μορφή

τουλάχιστον

τα

ακόλουθα:
(α) τα στοιχεία και τη διεύθυνση του φορέα
παροχής δημοσίου δικτύου επικοινωνιών ή/και
δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών·
(β) τις

παρεχόμενες

περιλαμβά-νονται

υπηρεσίες,

στις

οποίες

ειδικότερα

πληροφορίες,

αναφορικά με:
(i) το αν παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης και σε πληροφορίες για
τον εντοπισμό του καλούντος και τυχόν
περιορισμοί

όσον

αφορά

την

παροχή

υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης,
(ii) τυχόν άλλους όρους που περιορίζουν την
πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές
ή/και τη χρήση τους, όπου, βάσει του
εθνικού

δικαίου

και

σύμφωνα

με

την

κοινοτική νομοθεσία, επιτρέπεται η ύπαρξη
τέτοιων όρων,
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(iii) τα

ελάχιστα

επίπεδα

προσφερόμενων

ποιότητας

υπηρεσιών,

των

ιδίως

η

προθεσμία της αρχικής σύνδεσης και, κατά
περίπτωση,

άλλες

παράμετροι

της

ποιότητας της υπηρεσίας,
(iv) τυχόν μεθόδους που εφαρμόζει η επιχείρηση
για τη μέτρηση και τη διαχείριση της κίνησης,
προκειμένου να αποφεύγεται η φόρτωση ή
η υπερφόρτωση ζεύξης δικτύου, καθώς
και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που
οι

μέθοδοι

αυτοί

θα

μπορούσαν

να

επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας,
(v) τις μορφές των παρεχόμενων υπηρεσιών
συντήρησης και υποστήριξης των πελατών,
καθώς και οι δυνατότητες επαφής με τις
υπηρεσίες αυτές,
(vi) τυχόν περιορισμούς που επιβάλλονται από
τον παροχέα όσον αφορά τη χρήση του
παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού·
(γ) εφόσον

υπάρχει

υπηρεσιών

υποχρέωση

πληροφοριών

παροχής

καταλόγου,

τις

επιλογές του συνδρομητή σχετικά με το εάν τα
προσωπικά του δεδομένα θα περιληφθούν σε
κατάλογο συνδρομητών και το είδος αυτών των
δεδομένων·
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(δ) τις λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων,
τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται
επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα τα
ισχύοντα τιμολόγια και τέλη συντήρησης, τις
προσφερόμενες μεθόδους πληρωμής και κάθε
διαφορά κόστους που οφείλεται στη μέθοδο
πληρωμής·
(ε) τη διάρκεια της σύμβασης, και όρους για την
ανανέωση και την καταγγελία των υπηρεσιών
και της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων:
(i) κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης που απαιτείται
για

να

επωφεληθεί κανείς από

όρους

προσφορών,
(ii) κάθε

επιβάρυνσης

για

τη

φορητότητα

αριθμών και άλλων αναγνωριστικών,
(iii) κάθε

επιβάρυνσης

σύμβασης,

λόγω

λήξης

συμπεριλαμβανομένου

της
του

κόστους για την ανάκτηση του τερματικού
εξοπλισμού·
(στ) κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή
χρημάτων,

σε

περίπτωση

αθέτησης

της

σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας
της υπηρεσίας·
(ζ) τον τρόπο κίνησης των διαδικασιών επίλυσης
των

διαφορών

σύμφωνα

με

τις

σχετικές

διατάξεις του Μέρους 7 του παρόντος Νόμου·

79
(η) τη μορφή των μέτρων που ενδέχεται να λάβει η
επιχείρηση ως απάντηση σε περιστατικά που
αφορούν την ασφάλεια ή την ακεραιότητα, ή σε
απειλές και τρωτά σημεία.
(3) Ο Επίτροπος δύναται επίσης να απαιτήσει από τον
παροχέα όπως η σύμβαση περιλαμβάνει πληροφορίες
από αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, οι οποίες αφορούν
στη χρήση υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών για παράνομες ενέργειες ή για την
κυκλοφορία επικίνδυνου περιεχομένου, καθώς και σε
σχέση με τα μέτρα προφύλαξης εναντίον κινδύνων που
απειλούν την προσωπική ασφάλεια του χρήστη, την
ιδιωτική του ζωή και προσωπικά στοιχεία, όπως
προνοείται στο άρθρο 70(4) του παρόντος Νόμου.
(4) Πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες σύνδεσης σε
δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή/και διαθέσιμων στο
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ειδοποιεί,
τουλάχιστον

ένα

εφαρμογής
τροποποίησης

(1)

μήνα

πριν

την

οποιασδήποτε
στους

συμβατικούς

ημερομηνία

προτεινόμενης
όρους,

τους

συνδρομητές της υπηρεσίας αυτής (α) σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση
στους όρους της σύμβασης για την εν λόγω
υπηρεσία, και
(β) σχετικά με το δικαίωμα τους να καταγγείλουν τη
σύμβαση

χωρίς

κυρώσεις,

αποδέχονται την τροποποίηση.

εφόσον

δεν

80
(5) Ο Επίτροπος δύναται με Διάταγμά του να ορίσει τη
μορφή του εγγράφου, τον τρόπο ειδοποίησης, καθώς
και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη
συμμόρφωση των παρόχων με τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στο εδάφιο (4).
(6) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με
την επιφύλαξη μέτρων προστασίας του καταναλωτή που
παρέχονται

δυνάμει

της

σχετικής

Κυπριακής

Νομοθεσίας περί Προστασίας των Καταναλωτών, όπως
εκάστοτε ισχύει.
(7) Ο Επίτροπος δύναται με δική του πρωτοβουλία ή
κατόπιν αιτήματος άλλων προσώπων, και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε

ομάδας

που

εκπροσωπεί

τελικούς

χρήστες και/ή καταναλωτές, να αναθεωρεί όρους και
προϋποθέσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και
προϋποθέσεις
αποζημίωσης

για
ή/και

καταβολή

οποιασδήποτε

οποιωνδήποτε

διακανονισμών

επιστροφής καταβληθέντων και δύναται με Απόφαση ή
Διάταγμα

να

απαιτεί

από

Οργανισμούς

την

τροποποίηση τέτοιων όρων ή/και προϋποθέσεων.
(8)

Πριν

απαιτήσει

οποιεσδήποτε

τροποποιήσεις

δυνάμει του εδαφίου (7), ο Επίτροπος ενημερώνει
γραπτώς τον ενδιαφερόμενο Οργανισμό, ότι πρόκειται
να αναθεωρήσει τις αναφερόμενες στο εν λόγω εδάφιο
συμβάσεις, όρους και προϋποθέσεις και περί των τυχόν
ανησυχιών του, και τον καλεί
παραστάσεις

εντός

να

υποβάλει

καθορισμένης

προθεσμίας, όχι μικρότερης των 15 ημερών από την
ημερομηνία της γραπτής ενημέρωσης·».
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Υποχρέωση

«70.-(1) Ο Επίτροπος έχει την εξουσία να απαιτεί

διάθεσης

από πρόσωπα που παρέχουν πρόσβαση σε

στους χρήστες δημόσιο

δίκτυο

επικοινωνιών

ή/και

δημόσια

καταναλωτές

διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

πληροφοριών.

να

δημοσιεύουν

διαφανείς,

συγκρίσιμες,

κατάλληλες και επικαιροποιημένες πληροφορίες
σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, τυχόν
τέλη λόγω τερματισμού μιας σύμβασης, καθώς και
πληροφορίες σχετικά με τους τυποποιημένους
όρους

και

προϋποθέσεις

όσον

αφορά

την

πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους
τελικούς χρήστες και καταναλωτές και τη χρήση
των υπηρεσιών αυτών. Οι εν λόγω πληροφορίες
δημοσιεύονται με σαφή, και κατανοητό τρόπο και
ευκόλως προσβάσιμη μορφή.

Ο Επίτροπος

μπορεί να προσδιορίζει επιπρόσθετες απαιτήσεις
σε

σχέση

με

τη

μορφή,

υπό

την

οποία

δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες.

Ενδεικτικά

πρέπει

ακόλουθες

να

δημοσιεύονται

οι

πληροφορίες:
(α) Επωνυμία
Πρόκειται

και
για

διεύθυνση
τις

παροχέα:

επωνυμίες

και

τις

διευθύνσεις των κεντρικών γραφείων των
προσώπων παροχής δημόσιων δικτύων
επικοινωνιών ή/και διαθέσιμων στο κοινό
τηλεφωνικών υπηρεσιών·
(β) περιγραφή προσφερόμενων υπηρεσιών,
που περιλαμβάνει:
(i) πεδίο

εφαρμογής

προσφερόμενων υπηρεσιών,

των
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(ii) τυποποιημένα

τιμολόγια

αναφέρουν
υπηρεσίες

τις
και

που

παρεχόμενες
το

περιεχόμενο

εκάστου τιμολογιακού στοιχείου (π.χ.
τέλη πρόσβασης, όλα τα είδη των
τελών χρήσης, τέλη συντήρησης),
περιλαμβανομένων
λεπτομερειών

των

για

τις

ισχύουσες

συνήθεις εκπτώσεις και τα ειδικά και
στοχοθετημένα
καθεστώτα,

τιμολογιακά
καθώς

και

τυχόν

πρόσθετα τέλη και οι δαπάνες που
αφορούν τον τερματικό εξοπλισμό,
(iii) πολιτική αποζημιώσεων/ επιστροφής,
περιλαμβανομένων

των

ειδικών

λεπτομερειών για τα προσφερόμενα
συστήματα

αποζημίωσης/

επιστροφής,
(iv) τύπους

παρεχόμενων

υπηρεσιών

συντήρησης,
(v) τυποποιημένους συμβατικούς όρους,
στους οποίους περιλαμβάνονται η
ελάχιστη συμβατική περίοδος, η λύση
της σύμβασης και οι διαδικασίες και
τα άμεσα τέλη που σχετίζονται με τη
φορητότητα

αριθμών

αναγνωριστικών,

και

εφόσον

άλλων
κρίνεται

σκόπιμο·
(γ) μηχανισμούς

επίλυσης

διαφορών,

περιλαμβανομένων διαδικασιών που έχουν
αναπτυχθεί από την επιχείρηση·
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(δ) ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα που
αφορούν

την

καθολική

περιλαμβανομένων,

υπηρεσία,

όπου

κρίνεται

σκόπιμο, των ευκολιών και των υπηρεσιών
που αναφέρονται στο άρθρο 115 του
παρόντος Νόμου·
(2)

Ο

Επίτροπος

συγκριτικών

ενθαρρύνει

πληροφοριών,

την

παροχή

οι

τελικοί

ώστε

χρήστες και οι καταναλωτές να είναι σε θέση να
προβαίνουν

σε

ανεξάρτητη

αξιολόγηση

του

κόστους των εναλλακτικών τρόπων χρήσης των
προσφερόμενων

στην

αγορά

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω διαδραστικών
οδηγιών ή παρόμοιων τεχνικών. Αν τέτοιου είδους
ευκολίες δεν είναι διαθέσιμες στην αγορά, δωρεάν
ή σε λογική τιμή, ο Επίτροπος οφείλει να
καταστήσει ο ίδιος ή μέσω τρίτων δυνατή την
πρόσβαση σε τέτοια μέσα. Τρίτα μέρη έχουν το
δικαίωμα

να

πληροφορίες

χρησιμοποιούν
που

ατελώς

δημοσιεύθηκαν

από

τις
τις

επιχειρήσεις παροχής πρόσβασης σε δημόσια
δίκτυα επικοινωνιών ή/και δημόσια διαθέσιμων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό
την

πώληση

ή

τη

δημόσια

διάθεση

του

διαδραστικού οδηγού ή παρόμοιας ευκολίας.
(3) Ο Επίτροπος δύναται να υποχρεώνει τα
πρόσωπα
ηλεκτρονικών

παροχής

δημόσιου

επικοινωνιών

ή/και

δικτύου
δημόσια

διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
μεταξύ άλλων:
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(α) να

παρέχουν

στους

συνδρομητές

πληροφορίες για τα ισχύοντα τιμολόγια
σχετικά με οιονδήποτε αριθμό ή οιαδήποτε
υπηρεσία που υπόκειται σε ιδιαίτερους
όρους

τιμολόγησης·

επιμέρους

όσον

κατηγορίες

αφορά

τις

υπηρεσιών,

ο

Επίτροπος μπορεί να απαιτεί όπως οι
πληροφορίες αυτές παρέχονται πριν από
τη σύνδεση με τον καλούμενο αριθμό·
(β) να

ενημερώνουν

τους

συνδρομητές

σχετικά με οιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά
την πρόσβαση σε υπηρεσίες
ανάγκης ή

έκτακτης

τις πληροφορίες εντοπισμού

του καλούντος στην υπηρεσία για την
οποία έχουν συνδρομή
(γ) να ενημερώνουν τους συνδρομητές για
οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους που
περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες
και εφαρμογές ή/και τη χρήση τους, όπου,
βάσει του εθνικού δικαίου, και σύμφωνα με
την κοινοτική νομοθεσία, επιτρέπεται η
ύπαρξη τέτοιων όρων·
(δ) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
μεθόδους που εφαρμόζει η επιχείρηση για
τη μέτρηση και τη διαχείριση της κίνησης,
προκειμένου να αποφεύγεται η φόρτωση ή
η υπερφόρτωση ζεύξης δικτύου, καθώς και
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι
μέθοδοι

αυτές

θα

μπορούσαν

να

επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας·
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(ε) να

ενημερώνουν

σχετικά

με

το

τους
δικαίωμα

συνδρομητές
τους

να

αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι να
περιληφθούν

τα

στοιχεία

προσωπικού

χαρακτήρα που τους αφορούν σε δημόσιο
κατάλογο συνδρομητών, καθώς και τη
μορφή των στοιχείων αυτών σύμφωνα με
το άρθρο 105 του Νόμου· και
(στ) να ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα τους
συνδρομητές με αναπηρία σχετικά με τις
λεπτομέρειες των υφισταμένων προϊόντων
και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για αυτούς.
(4) Ο Επίτροπος δύναται να προωθήσει μέτρα
αυτορύθμισης ή

συρρύθμισης πριν από

την

επιβολή οιασδήποτε υποχρέωσης που επιβάλλεται
δυνάμει του εδαφίου (3).
(5) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τα
πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο 3 να
διανέμουν πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος
σε υφιστάμενους και νέους συνδρομητές
αυτό

κρίνεται

σκόπιμο,

με

όπου

τα ίδια μέσα που

χρησιμοποιούν συνήθως για τις επικοινωνίες τους
με συνδρομητές.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση

αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές σε τυποποιημένη μορφή και
καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:
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(α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την
ενασχόληση με παράνομες ενέργειες ή τη
διάδοση υλικού επιβλαβούς περιεχομένου,
ιδίως σε τομείς που θα μπορούσαν να
βλάψουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων
και των ελευθεριών άλλων προσώπων,
περιλαμβανομένων

των

παραβιάσεων

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωμάτων και των νομικών
τους επιπτώσεων και
(β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή κατά
κινδύνων που απειλούν την προσωπική
ασφάλεια,

την

ιδιωτική

ζωή

και

τα

προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση των
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.».
Τροποποίηση

57. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 70 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 70Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.
«Ποιότητα των 70Α.-(1) Ο Επίτροπος, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη
παρεχόμενων των ενδιαφερομένων μερών, δύναται να απαιτεί από
υπηρεσιών.

πρόσωπα

που

παρέχουν

δημόσια

διαθέσιμη

πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
δημόσια

διαθέσιμες

υπηρεσίες

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών να δημοσιεύουν συγκρίσιμες, επαρκείς
και

επίκαιρες

πληροφορίες

αναφορικά

με

την

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και τα
μέτρα που λαμβάνουν για να διασφαλίσουν ισότητα
στην πρόσβαση για ανάπηρους τελικούς χρήστες. Οι
πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στον Επίτροπο
πριν δημοσιευθούν.
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(2) Ο Επίτροπος μπορεί να καθορίζει με Διάταγμα,
μεταξύ άλλων, τις προς μέτρηση παραμέτρους
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και το
περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο δημοσίευσης
των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών
μηχανισμών

πιστοποίησης

της

ποιότητας,

προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των
τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων τελικών
χρηστών με αναπηρία, σε πλήρεις, συγκρίσιμες,
αξιόπιστες και εύχρηστες πληροφορίες.
(3) Προκειμένου να αποτραπεί η υποβάθμιση της
υπηρεσίας και η παρακώλυση ή επιβάρυνση της
κίνησης στα δίκτυα, ο Επίτροπος δύναται να θεσπίζει
ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας για το
πρόσωπο ή τα πρόσωπα που παρέχουν δημόσια
δίκτυα επικοινωνιών.
(4)

Ο

Επίτροπος

Επιτροπή,

έγκαιρα

απαιτήσεων

παρέχει
πριν

δυνάμει

από

στην

Ευρωπαϊκή

τον

της

καθορισμό

προηγούμενης

παραγράφου, περίληψη των λόγων που επιβάλλουν
την

ανάληψη

δράσης

των

προβλεπόμενων

απαιτήσεων και του προτεινόμενου τρόπου δράσης.
Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται επίσης
BEREC.

στον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί, αφού

εξετάσει τις πληροφορίες αυτές, να υποβάλει σχετικές
παρατηρήσεις ή συστάσεις προκειμένου, ιδιαίτερα, να
διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις δεν θα έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο
Επίτροπος λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις ή τις
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο μέγιστο
δυνατό

βαθμό

υποχρεώσεις.».

προτού

επιβάλει

τις

σχετικές
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Αντικατάσταση

58. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 71

ακόλουθο νέο άρθρο 71:

στο βασικό
νόμο.
«Διαθεσιμότητα 71. Ο Επίτροπος λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα
υπηρεσιών.

μέτρα ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή
διαθεσιμότητα
παρέχονται
επικοινωνιών

τηλεφωνικών
μέσω
σε

των

υπηρεσιών
δημόσιων

περίπτωση

που

δικτύων

καταστροφικής

βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας
βίας. Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις
που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές
υπηρεσίες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε
να

εξασφαλίζουν

αδιάλειπτη

πρόσβαση

σε

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.».
Τροποποίηση

59. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 71 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 71Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.
«Ρυθμίσεις για

71Α.-(1) Ο Επίτροπος δύναται να καθορίζει, κατά

χρήστες με

περίπτωση, τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν

αναπηρία.

τα πρόσωπα που παρέχουν δημόσια διαθέσιμες
υπηρεσίες ηλεκτρικών επικοινωνιών προκειμένου
να

εξασφαλίζεται

ότι

οι

τελικοί

χρήστες

με

αναπηρία:
(α) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ισοδύναμες με
τις παρεχόμενες στην πλειονότητα των
τελικών χρηστών· και
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(β) έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των
επιχειρήσεων και των υπηρεσιών που
διαθέτει

η

πλειονότητα

των

τελικών

χρηστών·
(2) Προκειμένου να είναι σε θέση να θεσπίζει και
να εφαρμόζει ειδικές ρυθμίσεις για τους τελικούς
χρήστες με αναπηρία, ο Επίτροπος ενθαρρύνει τη
διαθεσιμότητα
προσφέρει

τερματικού
τις

εξοπλισμού

αναγκαίες

που

υπηρεσίες

και

λειτουργίες.».
Αντικατάσταση

60. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του

του άρθρου 72

άρθρου 72 αυτού, από το ακόλουθο νέο άρθρο 72:

του βασικού
νόμου.
«Ψηφιακοί

72.-(1) Ο Επίτροπος καθορίζει με Διάταγμα τα τεχνικά

τηλεοπτικοί

χαρακτηριστικά

εξοπλισμοί

εξοπλισμού

ευρείας

διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του. Ο Επίτροπος

του

ευρείας

ψηφιακού

τηλεοπτικού

κατανάλωσης,

ώστε

να

κατανάλωσης. δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά ή

δειγματοληψία για σκοπούς δοκιμών και ελέγχων.
(2)

Όποιος

τηλεοπτικής

προορίζει

λήψης

εξοπλισμό

ευρείας

ψηφιακής

κατανάλωσης,

για

πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση και
δύναται να αποκρυπτογραφεί ψηφιακά τηλεοπτικά
σήματα, πρέπει να μπορεί:
(α) να επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση των
σημάτων αυτών σύμφωνα με τον κοινό
ευρωπαϊκό

αλγόριθμο

κρυπτογράφησης,

όπως τον διαχειρίζεται ένας αναγνωρισμένος
ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης· και
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(β) να παρουσιάζει σήματα που έχουν μεταδοθεί
χωρίς κρυπτογράφηση, υπό τον όρο ότι, σε
περίπτωση

μισθωμένου

εξοπλισμού,

ο

μισθωτής έχει συμμορφωθεί με τη σχετική
συμφωνία μίσθωσης.
(3)

Ο

Επίτροπος

διασφαλίζει

ότι

αναλογικές

συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης
ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των σαράντα δύο
(42) που διατίθενται στην αγορά προς πώληση ή
ενοικίαση είναι εφοδιασμένες με τουλάχιστον μία
υποδοχή

ανοικτής

τυποποιηθεί

από

διασύνδεσης,

όπως

αναγνωρισμένο

έχει

ευρωπαϊκό

οργανισμό τυποποίησης, η οποία επιτρέπει την απλή
σύνδεση

περιφερειακών

και,

ιδίως,

πρόσθετων

αποκωδικοποιητών και ψηφιακών δεκτών.
(4) Τα εδάφια (2) και (3) δεν εφαρμόζονται σε
συσκευές

τηλεοράσεως

που

διατέθηκαν

στην

Ευρωπαϊκή Ένωση προς πώληση ή μίσθωση πριν
την 23η Αυγούστου 1996.
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(5) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι ψηφιακές συσκευές
τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής
διαγωνίου μεγαλύτερης των τριάντα (30) εκατοστών,
που

διατίθενται στην

αγορά

προς πώληση

ή

ενοικίαση είναι εφοδιασμένες με τουλάχιστον μία
υποδοχή ανοικτής διεπαφής (είτε τυποποιημένη, είτε
σύμφωνη

προς

αναγνωρισμένος

πρότυπα

που

ευρωπαϊκός

θεσπίζει
οργανισμός

τυποποίησης, είτε σύμφωνα με γενικά ισχύουσες
προδιαγραφές στον τομέα) η οποία επιτρέπει την
απλή σύνδεση περιφερειακών και η οποία μπορεί να
μεταφέρει όλα τα στοιχεία του σήματος ψηφιακής
τηλεόρασης,

συμπεριλαμβανομένων

των

πληροφοριών που αφορούν τις διαδραστικές και τις
υπό όρους παρεχόμενες υπηρεσίες.
(6) Το εδάφιο (5) δεν εφαρμόζεται σε συσκευές
τηλεοράσεως που διατέθηκαν στην αγορά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση προς πώληση ή μίσθωση πριν
την 25η Απριλίου 2002.».
Τροποποίηση

61. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 72 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 72Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.
«Υποχρέωση

72Α.-(1) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει εύλογη

μεταφοράς

υποχρέωση

σήματος.

ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια
καθώς και

μεταφοράς σήματος για

ορισμένα
εκπομπής
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για

συμπληρωματικές

υπηρεσίες,

ιδιαίτερα

υπηρεσίες πρόσβασης για ανάπηρους τελικούς
χρήστες,

σε

παροχείς

δικτύων

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη
μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών
στο ευρύ κοινό, εφόσον σημαντικός αριθμός τελικών
χρηστών χρησιμοποιεί τα δίκτυα αυτά ως το κύριο
μέσο

λήψης

τηλεοπτικών

και

ραδιοφωνικών

καναλιών:
Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση είναι
δυνατό να επιβληθεί εφόσον εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον

όπως

αυτό

καθορίζεται

από

τον

Επίτροπο.
(2) Ο Επίτροπος επανεξετάζει την αναγκαιότητα
θέσπισης

υποχρέωσης μεταφοράς σήματος, ανά

τακτά χρονικά διαστήματα.».
Τροποποίηση

62. Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 73
του βασικού
νόμου.
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«Επίτροπος» (πρώτη γραμμή), της φράσης «,σε συνεργασία
με άλλους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας,»·
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«Επίτροπος»

(δεύτερη

γραμμή),

της

φράσης

«,σε

συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας,»·
(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτου, από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (3):
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«(3) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους
φορείς της Δημοκρατίας, διασφαλίζει ότι οι παροχείς, οι
οποίοι

παρέχουν

δημόσια

διαθέσιμες

στο

κοινό

τηλεφωνικές υπηρεσίες, που επιτρέπουν τη διενέργεια
διεθνών κλήσεων, διεκπεραιώνουν όλες τις κλήσεις
προς και από αριθμούς που ανήκουν στον Ε.Χ.Τ.Α., οι
οποίοι θα τυγχάνουν διαχείρισης, περιλαμβανομένης της
αριθμοδότησης από πρόσωπο που έχει συσταθεί στην
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει οριστεί ως
διαχειριστής

από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή του

Ε.Χ.Τ.Α., με τιμές παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν για
τις κλήσεις προς και από τα άλλα κράτη μέλη.» ∙ και
(δ) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού.
Τροποποίηση

63. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 73 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 73Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.
“Πεδίο

73Α.-(1) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία με άλλους

αριθμοδότησης

αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, προωθεί

«116».

ειδικούς αριθμούς στο πεδίο αριθμοδότησης που
αρχίζει

με

«116»

και

προσδιορίζεται

στην

απόφαση 2007/116/ΕΚ της Επιτροπής, της 15 ης
Επίσημη

Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με δέσμευση της

Εφημερίδα

εθνικής περιοχής αριθμοδότησης που αρχίζει με

της Ε.Ε.: L 49,

116 για εναρμονισμένους αριθμούς που αφορούν

17.2.2007,

εναρμονισμένες

σ. 30.

ενδιαφέροντος και ενθαρρύνει την παροχή εντός

υπηρεσίες

κοινωνικού

της επικράτειάς της Κυπριακής Δημοκρατίας των
υπηρεσιών για τις οποίες προορίζονται αυτοί οι
αριθμοί.

94
(2) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία με άλλους
αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, εξασφαλίζει
ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρία μπορούν να
έχουν

πρόσβαση

σε

υπηρεσίες

οι

οποίες

παρέχονται βάσει του πεδίου αριθμοδότησης
«116» στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα μέτρα που
λαμβάνονται προκειμένου να διευκολύνεται η
πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρία σε
αυτές τις

υπηρεσίες, όταν

ταξιδεύουν σε άλλα

κράτη μέλη, βασίζονται στη συμμόρφωση προς τα
σχετικά

πρότυπα

ή

προδιαγραφές

που

δημοσιεύονται από καιρού εις καιρό.
(3) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία με άλλους
αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, εξασφαλίζει
ότι οι πολίτες ενημερώνονται καταλλήλως σχετικά
με την ύπαρξη και τη χρήση υπηρεσιών που
παρέχονται βάσει του πεδίου αριθμοδότησης
«116», ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν
ειδικά τα άτομα που ταξιδεύουν μεταξύ των
κρατών μελών.
(4) Εκτός των μέτρων γενικής εφαρμογής, σε
όλους τους αριθμούς στο πεδίο αριθμοδότησης
«116» που λαμβάνονται σύμφωνα με τα εδάφια
(1), (2) και (3), ο Επίτροπος σε συνεργασία με
άλλες

αρμόδιες

αρχές

της

Δημοκρατίας,

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι
πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία που
διαχειρίζεται ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για την
καταγγελία

περιπτώσεων

αγνοούμενα παιδιά.

που

αφορούν

Η ανοιχτή τηλεφωνική

γραμμή διατίθεται στον αριθμό «116000»ˮ.
Αντικατάσταση

64. Τα άρθρα 74 και 75 του βασικού νόμου αντικαθίστανται από τα
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των άρθρων 74

ακόλουθα νέα άρθρα 74 και 75:

και 75 του
βασικού νόμου.
«Πρόσβαση σε 74.-(1) Όπου είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό,
αριθμούς και

και εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία

υπηρεσίες.

καλούμενος

συνδρομητής

έχει

επιλέξει

για

εμπορικούς λόγους να περιορίσει την πρόσβαση
από καλούντες που βρίσκονται σε συγκεκριμένες
γεωγραφικές περιοχές, ο Επίτροπος επιβάλλει
υποχρεώσεις

ώστε

να

λαμβάνονται όλα

τα

αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
όλοι οι τελικοί χρήστες μπορούν:
(α) να έχουν πρόσβαση και να απολαμβάνουν
υπηρεσίες

χρησιμοποιώντας

γεωγραφικούς

αριθμούς

μη

εντός

της

όλους

τους

Κοινότητας και
(β) να

έχουν

πρόσβαση

σε

αριθμούς που παρέχονται στην Κοινότητα,
ανεξαρτήτως

της

τεχνολογίας

και

των

συσκευών που χρησιμοποιεί ο παροχέας
της

υπηρεσίας,

στους

συμπεριλαμβάνονται
υπάρχουν

στα

οι

οποίους

αριθμοί

εθνικά

που
σχέδια

αριθμοδότησης των κρατών μελών, οι
αριθμοί του Ε.Χ.Τ.Α. και οι Παγκόσμιοι
Διεθνείς Αριθμοί Ατελών Κλήσεων.
(2)

Οι

συνδρομητές

στην

επικράτεια

της

Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν το δικαίωμα να
επιλέγουν για εμπορικούς λόγους, να περιορίζουν
την πρόσβαση των καλούντων από συγκεκριμένες
γεωγραφικές περιοχές.
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(3) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες
αρχές μπορούν να ζητούν από τις επιχειρήσεις
παροχής δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή/και
δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
περίπτωση,

να
την

παρεμποδίζουν,

πρόσβαση

σε

κατά

αριθμούς

ή

υπηρεσίες, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους
απάτης ή κατάχρησης και να απαιτούν όπως, σε
τέτοιες

περιπτώσεις,

ηλεκτρονικών

παροχείς

επικοινωνιών

υπηρεσιών

παρακρατούν

τα

σχετικά έσοδα διασύνδεσης ή άλλων υπηρεσιών.
Διευκόλυνση

75.-(1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι όλοι οι

αλλαγής

συνδρομητές κάτοχοι αριθμών από το Σχέδιο

παροχέα.

Αριθμοδότησης
μπορούν, εάν

της

Κυπριακής

Δημοκρατίας

το επιθυμούν, να διατηρούν τον

(τους) αριθμό (αριθμούς) τους, ανεξαρτήτως της
επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία εφόσον
πρόκειται για:
(α) γεωγραφικούς αριθμούς, σε συγκεκριμένο
τόπο και
(β) μη

γεωγραφικούς

αριθμούς,

σε

οποιονδήποτε τόπο.
Το παρόν εδάφιο δεν ισχύει για τη φορητότητα
αριθμών μεταξύ δικτύου που παρέχει υπηρεσίες σε
σταθερή θέση και δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
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(2) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι η τιμολόγηση
μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης ή/και παροχέων
υπηρεσιών όσον αφορά την παροχή φορητότητας
αριθμού, αντανακλά το κόστος και ότι οι τυχόν
άμεσες

χρεώσεις

λειτουργούν

των

συνδρομητών

αποτρεπτικά

σε

σχέση

με

δεν
την

επιθυμία του συνδρομητή για την αλλαγή παροχέα
υπηρεσιών.
(3)

Ο

Επίτροπος δεν επιβάλλει τιμολόγια

λιανικής για τη μεταφορά αριθμού, κατά τρόπο
που

να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, όπως

θεσπίζοντας ειδικά ή κοινά τιμολόγια λιανικής.
(4)(α)

Ο

φορητότητα

Επίτροπος
αριθμού

διασφαλίζει
και

η

ότι

η

επακόλουθη

ενεργοποίησή του πραγματοποιείται εντός της
συντομότερης δυνατής προθεσμίας.

Σε κάθε

περίπτωση, η ενεργοποίηση του αριθμού των
συνδρομητών που έχουν ολοκληρώσει τη σύναψη
συμφωνίας για τη μεταφορά ενός αριθμού σε νέα
επιχείρηση γίνεται μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα.
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(β) Με την επιφύλαξη του προηγούμενου
εδαφίου, ο Επίτροπος καθορίζει τη συνολική
διαδικασία μεταφοράς αριθμών λαμβάνοντας
υπόψη τις εθνικές διατάξεις περί συμβάσεων,
τις τεχνικές δυνατότητες υλοποίησης καθώς και
την ανάγκη για διασφάλιση, της συνέχειας στην
παροχή υπηρεσίας προς το συνδρομητή. Σε
κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά
τη διαδικασία φορητότητας δεν μπορεί να
υπερβαίνει τη μια (1) εργάσιμη ημέρα.

Ο

Επίτροπος δύναται επίσης, αν χρειαστεί, να
λαμβάνει μέτρα με τα οποία να διασφαλίζει ότι
οι συνδρομητές προστατεύονται καθ’ όλη τη
διαδικασία

φορητότητας

αριθμού

και

δεν

μεταφέρονται σε άλλο παροχέα παρά τη
θέλησή τους.
(γ) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει
κατάλληλες
υπηρεσιών,
υποχρέωσης

κυρώσεις

στους

παροχείς

συμπεριλαμβανο-μένης
να

αποζημιώνουν

της
τους

συνδρομητές σε περίπτωση καθυστερημένης ή
καταχρηστικής υλοποίησης της φορητότητας
από τους ίδιους ή για λογαριασμό τους.
(5) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι οι συμβάσεις οι
οποίες συνάπτονται
επιχειρήσεων
ηλεκτρονικών

μεταξύ καταναλωτών και

που

παρέχουν

επικοινωνιών

δεν

υπηρεσίες
επιβάλλουν

αρχική περίοδο δέσμευσης, η οποία υπερβαίνει
τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες καθώς και ότι οι
παροχείς

προσφέρουν

στους

χρήστες

τη

δυνατότητα να συνάπτουν σύμβαση σύνδρομής
με μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.
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(6) Με την επιφύλαξη ενδεχόμενης ελάχιστης
συμβατικής περιόδου, ο Επίτροπος εξασφαλίζει
ότι οι όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της
σύμβασης δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για την
αλλαγή παροχέα υπηρεσιών.».
Τροποποίηση

65. Το άρθρο 77 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 77
του βασικού
νόμου.
(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «η
Απόφαση» (δεύτερη γραμμή) και την προσθήκη του σημείου
του κόμματος αμέσως μετά τη λέξη «Διατάγματος» (δεύτερη
γραμμή· και
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «τις
τρεις χιλιάδες λίρες» από τη φράση «τα πέντε χιλιάδες ευρώ
(€5.000)».
Τροποποίηση

66. Το άρθρο 78 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 78

προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού, της ακόλουθης

του βασικού

νέας παραγράφου (στ):

νόμου.
«(στ) συμμόρφωση με το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ)
Επίσημη

αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Εφημερίδα

Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των

Ε.Ε.: L 218,

απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον

18.8.2008

αφορά την εμπορία των προϊόντων της και για την

σ. 30.

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93.».

Τροποποίηση

67. Το εδάφιο (3) του άρθρου 85 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 85

με την αντικατάσταση της φράσης «τρακοσίων (300) λιρών» (τρίτη

του βασικού

γραμμή) από τη φράση «πεντακοσίων ευρώ (€500)».

νόμου.
Τροποποίηση

68. Το εδάφιο (2) του άρθρου 87 του βασικού νόμου, τροποποιείται
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του άρθρου 87

με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «απαιτήσεις» (δεύτερη

του βασικού

γραμμή), της φράσης «ή παραβίασης του άρθρου 30 του

νόμου.

Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 9 ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των
απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά
την εμπορία των προϊόντων της και για την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.».

Τροποποίηση

69. Το άρθρο 93 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 93

αντικατάσταση

του βασικού

γραμμή) από τις λέξεις «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

των

λέξεων

«τηλεπικοινωνιακό

δίκτυο»

(τρίτη

νόμου.
Τροποποίηση

70. Το άρθρο 96 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 96

αντικατάσταση των λέξεων «κάτω, πάνω ή από πάνω» (πρώτη

του βασικού

γραμμή) από τις λέξεις «υποκάτω ή υπεράνω».

νόμου.
Τροποποίηση

71. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 96 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 96Α και 96Β:

νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων.
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«Διαδικασίες

96Α.-(1) Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί τους

εγκατάστασης

όρους και τις διαδικασίες που αφορούν την

ευκολιών

και εγκατάσταση

ευκολιών

και

την

απόκτηση

απόκτησης

δικαιωμάτων διέλευσης, μόνο σε αντικειμενικά

δικαιωμάτων

αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατά αναλογικό

διέλευσης.

τρόπο, που καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα
δευτερογενή

νομοθεσία.

Με

εξαίρεση

την

περίπτωση κατά την οποία οι προτεινόμενες
τροποποιήσεις είναι ήσσονος σημασίας και έχουν
συμφωνηθεί με τον κάτοχο των δικαιωμάτων ή της
γενικής

άδειας,

σχετικών

η

πρόθεση

διενέργειας

τροποποιήσεων

των

γνωστοποιείται

καταλλήλως και παρέχεται στους ενδιαφερομένους,
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των
καταναλωτών,
οποίο,

επαρκές χρονικό

εκτός

εκτάκτων

διάστημα,

περιπτώσεων,

το

είναι

τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες, ώστε να
μπορέσουν να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί
των προτεινόμενων τροποποιήσεων.
(2) Οι αρμόδιες αρχές δεν περιορίζουν ούτε
καταργούν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών και
διέλευσης, εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων και,
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές
διατάξεις

όσον

αντισταθμιστικού

αφορά

την

παροχή

ανταλλάγματος

λόγω

ανακλήσεως δικαιώματος.
Δικαιώματα

96Β.-(1) Ο Επίτροπος μεριμνά ούτως ώστε, όταν

διέλευσης.

μια αρμόδια αρχή εξετάζει -
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(α) αίτηση

για

παραχώρηση

δικαιωμάτων

εγκατάστασης υποδομής επί, υπεράνω ή
υποκάτω δημόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου, σε
πρόσωπο το οποίο δύναται να παρέχει
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, ή
(β) αίτηση για την παραχώρηση δικαιωμάτων
εγκατάστασης

υποδομής

υπεράνω

ή

υποκάτω δημόσιου ακινήτου, σε πρόσωπο
στο οποίο επιτρέπεται να παρέχει δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία δεν
προσφέρουν δημόσια υπηρεσία,
η

αρμόδια

αρχή

να

ενεργεί

βάσει

απλών,

αποτελεσματικών, διαφανών και προσιτών στο
κοινό διαδικασιών, οι οποίες καθορίζονται με
Διάταγμα του Επιτρόπου και εφαρμόζονται χωρίς
διακρίσεις και χωρίς καθυστέρηση.

Σε κάθε

περίπτωση, ο Επίτροπος μεριμνά ούτως ώστε η
αρμόδια αρχή να λαμβάνει την απόφασή της εντός
έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης,
εξαιρουμένων των περιπτώσεων απαλλοτρίωσης,
ακολουθώντας τις αρχές της διαφάνειας και της
αμεροληψίας στην επιβολή προϋποθέσεων στα
παραχωρούμενα δικαιώματα των αιτητών.

Οι

διαδικασίες είναι δυνατό να διαφέρουν αναλόγως
εάν ο αιτητής παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών
ή όχι.
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(2) Ο Επίτροπος μεριμνά ούτως ώστε, όταν οι
δημόσιες ή οι τοπικές αρχές διατηρούν την
κυριότητα ή τον έλεγχο των προσώπων που
εκμεταλλεύονται δημόσια δίκτυα ή/και διαθέσιμες
υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπάρχει

ουσιαστικός
αρμοδιότητας

διαρθρωτικός
σχετικά

με

διαχωρισμός
την

παροχή

της
των

δικαιωμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) από
τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την
κυριότητα ή τον έλεγχο.».
Αντικατάσταση

72. Ο τίτλος του Μέρους 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από

του τίτλου του

τον ακόλουθο νέο τίτλο:

Μέρους 14 του
βασικού νόμου.
«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».
Αντικατάσταση

73. Το άρθρο 97 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 97

ακόλουθο νέο άρθρο 97:

του βασικού
νόμου.
«Σκοπός και 97.-(1) Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:
πεδίο
εφαρμογής.
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(α) η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
ελευθεριών, και ιδίως του δικαιώματος στην
ιδιωτική ζωή και την εμπιστευτικότητα, όσον
αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την
παροχή των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
επικοινωνιών

σε

επικοινωνιών,

δίκτυα

ηλεκτρονικών

περιλαμβανομένων

δημόσιων

δικτύων

συσκευές

συλλογής

που

των

υποστηρίζουν

δεδομένων

και

ταυτοποίησης· και
(β) η διασφάλιση της ασφάλειας και ακεραιότητας
των δικτύων και των υπηρεσιών.
(2) Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται:
(α) στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στην παροχή διαθέσιμων στο κοινό
υπηρεσιών

επικοινωνιών

ηλεκτρονικών

σε

δίκτυα

επικοινωνιών,

περιλαμβανομένων των δημόσιων δικτύων
που

υποστηρίζουν

συσκευές

συλλογής

δεδομένων και ταυτοποίησης· και
(β) στους παροχείς δημόσια διαθέσιμων δικτύων
επικοινωνιών ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών για τη διασφάλιση της ασφάλειας
και της ακεραιότητας των δικτύων τους και τη
συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που
προσφέρονται και των πληροφοριών που
μεταφέρονται μέσω των δικτύων αυτών.».
Αντικατάσταση

74. Το άρθρο 98 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 98

ακόλουθο νέο άρθρο 98:
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του βασικού
νόμου.
«Ασφάλεια και 98.-(1) Οι παροχείς δημόσια διαθέσιμων δικτύων
ακεραιότητα
δικτύων
υπηρεσιών.

και/ή

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών

και υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα, για την κατάλληλη διαχείριση
του κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων
και υπηρεσιών.

Λαμβανομένων υπόψη των πλέον

πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα μέτρα αυτά
πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο
προς τον υπάρχοντα κίνδυνο.

Λαμβάνονται ιδίως

μέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση του
αντίκτυπου συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια χρηστών και διασυνδεδεμένων δικτύων.

(2)

Ο

Επίτροπος μεριμνά

ώστε οι παροχείς

δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, να λαμβάνουν όλα
τα

κατάλληλα

μέτρα

ακεραιότητας

των

εξασφαλίζουν

τη

για

την

δικτύων
συνέχεια

εξασφάλιση
τους

της

της

ώστε

να

παροχής

των

υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω των δικτύων
αυτών.
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(3)

Ο

Επίτροπος μεριμνά

δημόσιων

δικτύων

ώστε οι παροχείς

επικοινωνιών

ή

δημόσια

διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
του

κοινοποιούν

κάθε

παραβίαση

των μέτρων

ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας των δικτύων
τους, που είχε σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία
των

δικτύων

ή

των

υπηρεσιών

τους.

Κατά

περίπτωση, ο Επίτροπος ενημερώνει τις αρμόδιες
εθνικές αρχές στα άλλα κράτη μέλη, καθώς και τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και
Πληροφοριών (ENISA). Ο Επίτροπος δύναται να
ενημερώσει το κοινό ή να απαιτήσει να δοθεί η
ενημέρωση αυτή από τους παροχείς που παρέχουν
πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή σε
δημόσια

διαθέσιμες

υπηρεσίες

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη της
παραβίασης είναι προς το δημόσιο συμφέρον.

Ο

Επίτροπος υποβάλλει κατ’ έτος στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την
Ασφάλεια

Δικτύων και

Πληροφοριών (ENISA)

συνοπτική έκθεση σχετικά με τις κοινοποιήσεις που
έχει παραλάβει και τη δράση που έχει αναλάβει
σύμφωνα

με

την

παρούσα

παράγραφο.

Οι

διαδικασίες και το περιεχόμενο της κοινοποίησης,
καθώς και οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία, ρυθμίζονται
με Διάταγμα που εκδίδει ο Επίτροπος.
(4) Για την εφαρμογή των εδαφίων (1), (2) και (3) ο
Επίτροπος δύναται να επιβάλλει συμπληρωματικές
απαιτήσεις,

πέρα

από

οποιαδήποτε

τεχνικά

εκτελεστικά μέτρα λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος
άρθρου, τις οποίες κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
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(5) Ο Επίτροπος, προκειμένου να διασφαλίσει την
εφαρμογή των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) έχει την
εξουσία

έκδοσης

δεσμευτικών

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
προθεσμίες

οδηγιών,
αφορούν

τις

εφαρμογής προς τα πρόσωπα που

παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή δημόσια
διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(6) Ο Επίτροπος έχει την εξουσία να απαιτεί από τα
πρόσωπα
επικοινωνιών

που
ή

παρέχουν
δημόσια

δημόσια

διαθέσιμες

δίκτυα

υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών:
(α) να παρέχουν πληροφορίες που απαιτούνται
για την εκτίμηση της ασφάλειας ή και της
ακεραιότητας των υπηρεσιών και δικτύων
τους,

περιλαμβανομένων

τεκμηριωμένων

πολιτικών ασφαλείας· και
(β) να υποβάλλονται σε έλεγχο ασφάλειας που
διενεργείται είτε από τον Επίτροπο είτε από
άλλο

ανεξάρτητο

ειδικό

πρόσωπο

εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο, και να θέτουν
τα σχετικά πορίσματα στη διάθεση του
Επιτρόπου.

Το

κόστος

του

ελέγχου

επιβαρύνει τα πρόσωπα που παρέχουν
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή δημόσια
διαθέσιμες

υπηρεσίες

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό τα οποία
αφορά ο έλεγχος.
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(7) Ο Επίτροπος έχει εξουσία για διερεύνηση
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και των επιπτώσεών
τους στην ασφάλεια και ακεραιότητα των δικτύων, με
βάση διαδικασία που είναι δυνατό να καθοριστεί σε
Διάταγμά του.».
Τροποποίηση

75. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 98, του ακόλουθου νέου άρθρου 98Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.
«Ασφάλεια της «98Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου
επεξεργασίας

(1)

του

άρθρου

98,

ο

παροχέας

δημόσια

και

διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

γνωστοποίηση

οφείλει να λαμβάνει, εν ανάγκη από κοινού με τον

παραβίασης

παροχέα

δεδομένων

καθόσον αφορά την ασφάλεια του δικτύου, τα

προσωπικού

ενδεδειγμένα

χαρακτήρα.

προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια των

του δημόσιου δικτύου επικοινωνιών
τεχνικά

υπηρεσιών του.

και

οργανωτικά

μέτρα,

Λαμβανομένων υπόψη των

πλέον πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων και του
κόστους εφαρμογής τους, τα μέτρα αυτά πρέπει να
κατοχυρώνουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς
τον υπάρχοντα κίνδυνο.

138(Ι) του 2001

(2)

Τηρουμένων

των

διατάξεων

των

περί

37(Ι) του 2003. Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του
2001 και 2003, τα μέτρα που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, θα πρέπει
τουλάχιστον:
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(α) να

εξασφαλίζουν

ότι

πρόσβαση

σε

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί
να έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό
για

αυστηρά

νομίμως

εγκεκριμένους

σκοπούς·
(β) να

προστατεύουν τα

διαβιβασθέντα
χαρακτήρα

αποθηκευμένα

δεδομένα

από

τυχαία

ή

προσωπικού
ή

παράνομη

καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση,
και από μη εγκεκριμένη ή παράνομη
αποθήκευση, επεξεργασία, πρόσβαση ή
δημοσιοποίηση·και
(γ) να διασφαλίζουν την εφαρμογή πολιτικής
ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Νοείται
Επίτροπος

ότι,

ο

Επίτροπος

Προστασίας

και

ο

Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν την εξουσία να
ελέγχουν τα μέτρα που λαμβάνονται από
παροχείς

δημόσια

διαθέσιμων

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να εκδίδουν
συστάσεις σχετικά με βέλτιστες πρακτικές όσον
αφορά το επίπεδο ασφάλειας το οποίο πρέπει
να

επιτυγχάνεται με τα μέτρα αυτά.

Ο

Επίτροπος δύναται να διαμορφώσει ανάλογα
τους όρους των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων.

110
(3)

Σε

περίπτωση

παραβίασης
παροχείς

της

που

υπάρχει

ασφάλειας

δημόσια

του

διαθέσιμων

κίνδυνος

δικτύου,

οι

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα ενημερώνουν τους
συνδρομητές τους για τον εν λόγω κίνδυνο και για
όλες τις πιθανές δυνατότητες αποτροπής του,
συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους.
(4)(α) Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα ο παροχέας δημόσια
διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση την παραβίαση
στον Επίτροπο. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:

(i)

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
συνέβηκε το γεγονός καθώς και τη
φύση της παράβασης,

(ii)

σημείο επαφής του παροχέα,

(iii)

προτεινόμενα μέτρα για το μετριασμό
των

δυσμενών

αποτελεσμάτων

της

παραβίασης,
(iv)

τις συνέπειες της παραβίασης,

(v)

τα διορθωτικά μέτρα, τα οποία ο
παροχέας

λαμβάνει

για

αντιμετώπιση της παραβίασης.

την
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(β) Σε περίπτωση που η παραβίαση που
αναφέρεται στο

εδάφιο

(4α)

ενδέχεται να

επηρεάσει αρνητικά τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα

ή

και

την

ιδιωτική

ζωή

ενός

συνδρομητή ή ενός ατόμου, ο παροχέας οφείλει
να γνωστοποιήσει χωρίς καθυστέρηση στον
επηρεαζόμενο συνδρομητή ή στο επηρεαζόμενο
άτομο, τουλάχιστο τη φύση της παραβίασης και
τα

σημεία

επαφής

αποκτηθούν

όπου

μπορούν

περισσότερες

να

πληροφορίες.

Οφείλει, επίσης, να προτείνει μέτρα για το
μετριασμό

ενδεχόμενων

δυσμενών

αποτελεσμάτων της παραβίασης.

Εάν

παροχέας

σχετική

δεν

προχωρήσει

γνωστοποίηση

στο

στη

ο

συνδρομητή

ή

επηρεαζόμενο άτομο, ο Επίτροπος με τη
σύμφωνη γνώμη του Επιτρόπου Προστασίας
Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα,

αφού

εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις της παραβίασης
μπορεί

να

ζητήσει

γνωστοποίηση.

να

Η

γίνει

η

σχετική

γνωστοποίηση

στο

συνδρομητή ή άτομο που επηρεάζεται δεν είναι
αναγκαία σε περίπτωση που ο παροχέας
αποδείξει,

με

τρόπο

που

ικανοποιεί

τον

Επίτροπο, ότι έλαβε τα κατάλληλα τεχνολογικά
μέτρα προστασίας και ότι τα μέτρα αυτά
εφαρμόστηκαν στα δεδομένα που αφορούσε η
παραβίαση.

Αυτά

προστασίας

θα

τα

πρέπει

τεχνολογικά
να

μέτρα

καθιστούν

τα

δεδομένα ακατανόητα σε οποιοδήποτε δεν είναι
εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση σε αυτά.
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(γ) Οι διαδικασίες, το περιεχόμενο και η μορφή
των προβλεπόμενων στις παραγράφους (α) και
(β) του παρόντος εδαφίου γνωστοποιήσεων,
καθώς και οι περιστάσεις κατά τις οποίες
απαιτούνται

από

τον

παροχέα

οι

γνωστοποιήσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλα
σχετικά στοιχεία ρυθμίζονται με Διάταγμα που
εκδίδει ο Επίτροπος ύστερα από διαβούλευση
με

τον

Επίτροπο

Προσωπικού

Προστασίας

Χαρακτήρα.

Δεδομένων
Η

ρύθμιση

συγκεκριμένα των περιστάσεων κατά τις οποίες
απαιτείται από τον παροχέα να προβεί σε
γνωστοποιήσεις γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν
οδηγιών που θα έχουν εκδοθεί δυνάμει του
εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου.
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(5)

Με

την

επιφύλαξη

τυχόν

τεχνικών

εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος από κοινού με
τον

Επίτροπο

Προστασίας

Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα μπορούν να καθορίζουν
κατευθυντήριες

γραμμές

και,

όπου

είναι

απαραίτητο, να εκδίδουν οδηγίες σχετικά με τις
περιστάσεις κατά τις οποίες απαιτούνται από τον
παροχέα οι γνωστοποιήσεις των παραβιάσεων
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον
τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι
γνωστοποιήσεις
διαπίστωσης

αυτές.

Σε

παραβίασης

της

περίπτωση
υποχρέωσης

γνωστοποίησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο
Επίτροπος δυνάμει του παρόντος Νόμου και ο
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα δυνάμει του περί Επεξεργασίας των
Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα

Νόμου,

δύνανται να επιβάλλουν ανάλογες και κατάλληλες
κυρώσεις.
(6) Οι παροχείς τηρούν αρχείο παραβιάσεων
δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα

περιλαμβάνει

την

περιγραφή

περιστατικών,

τα

αποτελέσματά

των

που

σχετικών

τους

και τα

διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί, σε επίπεδο
που να

επιτρέπει στον Επίτροπο

και στον

Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα να διαπιστώσουν, σύμφωνα με τις
αρμοδιότητες

τους,

τη

συμμόρφωση

με

τις

διατάξεις του εδαφίου (4). Το αρχείο περιλαμβάνει
μόνον τις πληροφορίες που απαιτούνται προς το
σκοπό αυτό.
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(7) Για τις ενέργειες που γίνονται δυνάμει των
εδαφίων (3) μέχρι (6) ο Επίτροπος ζητά και
λαμβάνει

υπόψη

τη

γνώμη

του

Επιτρόπου

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
εφόσον εξετάζει το ενδεχόμενο παραβίασης της
ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
βάση διαδικασίας που δυνατό να καθοριστεί με
Διάταγμα.».
Τροποποίηση

76. Το άρθρο 99 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 99
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «Στις»
από τη λέξη «Οι»·
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (5):
«(5) Η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση
πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον
τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη επιτρέπεται
μόνον εάν ο συγκεκριμένος συνδρομητής ή χρήστης έχει
δώσει τη

συγκατάθεσή του,

βάσει

σαφών

και

εκτενών πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις των
περί

Επεξεργασίας

των

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001
και 2003, μεταξύ άλλων για το σκοπό της επεξεργασίας:
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Νοείται ότι δεν εμποδίζεται οποιαδήποτε τεχνικής
φύσεως

αποθήκευση

ή

πρόσβαση,

αποκλειστικός

σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης
μιας

επικοινωνίας,

μέσω

δικτύου

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, ή που είναι απολύτως αναγκαία για να
μπορεί ο παροχέας υπηρεσίας της κοινωνίας της
πληροφορίας

την

οποία

έχει

ζητήσει

ρητά

ο

συνδρομητής ή ο χρήστης να παρέχει τη συγκεκριμένη
υπηρεσία.».
Τροποποίηση

77. Το άρθρο 100 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 100
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «στις
παραγράφους (α) και (β)» (πέμπτη γραμμή) από τη φράση
«στην παράγραφο (α)»·
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2)
αυτού, από την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β) Για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών
ηλεκτρονικών

επικοινωνιών

ή

για

την

παροχή

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, ο παροχέας δημόσια
διαθέσιμων

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών

μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα που αναφέρονται
στην παράγραφο (α) στην έκταση και για τη διάρκεια
που απαιτείται γι’ αυτή την υπηρεσία ή την εμπορική
προώθηση, εφόσον ο συνδρομητής ή ο χρήστης τον
οποίο

αφορούν

έχει

προηγουμένως

δώσει

τη

συγκατάθεσή του.

Στους χρήστες ή συνδρομητές

πρέπει

η

να

δίνεται

δυνατότητα

να

ανακαλούν

οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία
των δεδομένων κίνησης.».
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Αντικατάσταση

78. Το άρθρο 101Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου

ακόλουθο νέο άρθρο 101Α:

101Α του
βασικού νόμου.
“Υπηρεσίες

101Α.-(1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι όλοι οι

Έκτακτης

τελικοί

Ανάγκης

χρήστες,

και χρηστών

συμπεριλαμβανομένων

κοινόχρηστων
δημόσια

τηλεφώνων
διαθέσιμη

των
που

ενιαίος

προσφέρουν

ευρωπαϊκός

τηλεφωνίας, έχουν τη δυνατότητα να καλούν τις

αριθμός

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ατελώς και χωρίς

κλήσης

χρήση

έκτακτης

χρησιμοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό

ανάγκης.

κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» καθώς και κάθε

οποιουδήποτε

υπηρεσία

μέσου

πληρωμής,

άλλο εθνικό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης που
είναι πιθανό να ορίζεται.
(2) Ο Επίτροπος, μετά από διαβούλευση με τον
Υπουργό, τους φορείς υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
και τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξασφαλίζει ότι οι
παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι
οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν
τη διενέργεια εξερχόμενων εθνικών κλήσεων προς
αριθμούς

του

Αριθμοδότησης
παρέχουν
ανάγκης.

της

πρόσβαση

Σχεδίου

Τηλεφωνικής

Κυπριακής

Δημοκρατίας,

σε

υπηρεσίες

έκτακτης
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(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι παροχείς
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι
προσφέρουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη
διενέργεια κλήσεων προς αριθμούς του Σχεδίου
Τηλεφωνικής

Αριθμοδότησης

της

Κυπριακής

Δημοκρατίας, διαθέτουν προς τις αρμόδιες αρχές
που διαχειρίζονται τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης, τις
απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν στον
εντοπισμό του καλούντος, ευθύς ως η κλήση ληφθεί
από την αρμόδια αρχή, χωρίς χρέωση.
(4) Ο Επίτροπος θέτει και αναθεωρεί, όποτε το
κρίνει απαραίτητο, με σχετικό Διάταγμα, κριτήρια
αναφορικά με το επίπεδο ακρίβειας και αξιοπιστίας
της πληροφόρησης σε σχέση με τη γεωγραφική
θέση του καλούντα, μετά από σχετική διαβούλευση
με τα ενδιαφερόμενα μέρη.ˮ.
Αντικατάσταση

79. Το άρθρο 106 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου

ακόλουθο νέο άρθρο 106:

106 του
βασικού νόμου.
«Αυτόκλητες 106.-(1) Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων
κλήσεις.

κλήσης και επικοινωνίας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση
(συσκευές αυτόματων κλήσεων), τηλεομοιοτυπικών
συσκευών (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για
σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης επιτρέπεται
μόνο στην περίπτωση συνδρομητών ή χρηστών, οι
οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή
τους.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), εάν
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά από τους
πελάτες του στοιχεία
ταχυδρομείου τους στο

επαφής του

ηλεκτρονικού

118
πλαίσιο

της

πώλησης

138(Ι) του 2001

υπηρεσίας,

σύμφωνα

37(Ι) του 2003.

Επεξεργασίας

ενός

προϊόντος

με τις διατάξεις

των

Δεδομένων

ή

μιας

του περί

Προσωπικού

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμουμπορεί να
χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για την απευθείας
εμπορική

προώθηση

των δικών του παρόμοιων

προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι
πελάτες του έχουν σαφώς και ευδιάκριτα την ευκαιρία
να αντιτάσσονται, δωρεάν και εύκολα, σε αυτή τη
χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων

επαφής

κατά

τη

στιγμή της συλλογής τους, και τούτο με κάθε μήνυμα,
σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε
διαφωνήσει με αυτή τη χρήση.
(3) Ο Επίτροπος, μετά από διαβούλευση με τον
Επίτροπο
Χαρακτήρα

Προστασίας
λαμβάνει

Δεδομένων
τα

Προσωπικού

ενδεδειγμένα

μέτρα

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι αυτόκλητες κλήσεις
με σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση, σε
περιπτώσεις εκτός των προβλεπομένων στα εδάφια (1)
και (2), δεν επιτρέπονται χωρίς τη συγκατάθεση των
ενδιαφερόμενων συνδρομητών ή χρηστών.
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(4) Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η πρακτική της
αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με
σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση, τα οποία
συγκαλύπτουν ή αποκρύπτουν την ταυτότητα του
αποστολέα ή του προσώπου εκ μέρους ή/και προς
όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, κατά
παράβαση του άρθρου 9 του περί Ορισμένων Πτυχών
156(Ι) του 2004 των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και
97(Ι) του 2007. ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για
Συναφή Θέματα Νόμου, ή δίχως έγκυρη διεύθυνση
στην οποία ο αποδέκτης να μπορεί να ζητεί τον
τερματισμό της επικοινωνίας αυτής, ή με τα οποία
ενθαρρύνονται

οι

αποδέκτες

να

επισκεφθούν

ιστοσελίδες που παραβιάζουν το εν λόγω άρθρο.
(5) Τα εδάφια
συνδρομητές

(1) και (3) ισχύουν για

που

είναι

φυσικά

πρόσωπα.

τους
Ο

Επίτροπος εξασφαλίζει επίσης, στο πλαίσιο του δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εφαρμοστέας εθνικής
νομοθεσίας, ότι προστατεύονται επαρκώς τα έννομα
συμφέρονται των συνδρομητών που δεν είναι φυσικά
πρόσωπα σε ότι αφορά τις αυτόκλητες κλήσεις.
Αναφορικά

με

τη

διασφάλιση

των

εννόμων

συμφερόντων των συνδρομητών που δεν είναι φυσικά
πρόσωπα σε ότι αφορά τις αυτόκλητες
εφαρμόζονται

οι

πρόνοιες

του

κλήσεις,

περί Νομικών

Προσώπων (Διασφάλιση των Εννόμων Συμφερόντων
αναφορικά με Αυτόκλητες Επικοινωνίες) Διατάγματος
του 2005.
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(6) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο
θίγεται από παραβάσεις του παρόντος άρθρου και άρα
έχει

έννομο

συμφέρον

απαγορευθούν

οι

περιλαμβανομένων

να
εν

των

τερματισθούν
λόγω

παροχέων

ή

να

παραβάσεις,
υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προστατεύουν τα
έννομα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, μπορεί να
προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Ο
Επίτροπος, μετά από διαβούλευση με τον Επίτροπο
Προστασίας

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα,

δύναται επίσης να θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τις
κυρώσεις που εφαρμόζονται σε παροχείς υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίοι, από αμέλεια,
συμβάλλουν σε παραβάσεις των εθνικών διατάξεων
που έχουν θεσπιστεί δυνάμει του παρόντος άρθρου.».
Τροποποίηση

80. Το άρθρο 107 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου
107 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (1):
«(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2), ο Επίτροπος δύναται
να διατάσσει την παύση της παράβασης οποιωνδήποτε
διατάξεων του παρόντος Μέρους και να επιβάλλει
οποιεσδήποτε εκ των προβλεπομένων στον παρόντα
Νόμο κυρώσεων.»∙
(β) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, της
φράσης «Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 98Α, ο
Επίτροπος

και

ο

Επίτροπος

Προστασίας

Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα συνεργάζονται σύμφωνα με τις
πρόνοιες του εν λόγω άρθρου.» ∙ και
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(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (4):
«(4) Ο Επίτροπος, και κατά περίπτωση, ο Επίτροπος
Προστασίας

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα,

μπορεί να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί
αποτελεσματικήδιασυνοριακή

συνεργασία

και

να

δημιουργηθούν εναρμονισμένοι όροι για την παροχή
υπηρεσιών που περιλαμβάνουν διασυνοριακές ροές
δεδομένων. Ο Επίτροπος παρέχει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, έγκαιρα πριν από τον καθορισμό τέτοιων
μέτρων, περίληψη των λόγων που επιβάλλουν την
ανάληψη δράσης, των σχεδιαζόμενων μέτρων και του
προτεινόμενου τρόπου δράσης.

Ο Επίτροπος, όταν

λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την επιβολή μέτρων,
λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις ή τις συστάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο μέγιστο δυνατό βαθμό.».
Τροποποίηση

81. Το άρθρο 108 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου
108 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης
«όπως η έννοια αυτή νοείται στην Οδηγία 2002/22/ΕΚ»
(έβδομη και όγδοη γραμμή) από τη φράση «όπως η έννοια
αυτή καθορίζεται από τον Επίτροπο με Απόφαση.»·
(β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «θα»
(δεύτερη γραμμή)·
(γ) με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού,
της λέξης «τηλεφωνικό» (πρώτη γραμμή) και την προσθήκη,
αμέσως μετά τη λέξη «δίκτυο» των λέξεων «ηλεκτρονικών
επικοινωνιών»·
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(δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη

«τηλέφωνα»

της

φράσης

«ή/και

άλλου είδους κοινόχρηστα σημεία δημόσια διαθέσιμης
υπηρεσίας τηλεφωνίας»· και
(ε) με την αναρίθμηση των παραγράφων (ε) και (στ) του εδαφίου
(2) αυτού, σε (δ) και (ε) αντίστοιχα.
Τροποποίηση

82. Το άρθρο 109 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου
109 του βασικού
νόμου.
(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «Εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος Νόμου,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) και την
μετατροπή του μικρού γράμματος «ο» (πρώτη γραμμή) σε
κεφαλαίο «Ο»·
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «με
υιοθέτηση απόφασης» (πρώτη γραμμή) από τη φράση «με
Απόφασή του»·
(γ) με την αντικατάσταση των εδαφίων (4) και (5) αυτού, από τα
ακόλουθα νέα εδάφια (4) και (5):
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«(4) Κατά τον καθορισμό προσώπου ή προσώπων
βάσει

του

εδαφίου

(1),

ο

Επίτροπος

υιοθετεί

αποτελεσματικό, αντικειμενικό, διαφανή και αμερόληπτο
μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο κανένα πρόσωπο
δεν εξαιρείται εκ των προτέρων από τον καθορισμό
του ως παροχέα καθολικής υπηρεσίας. Ο εν λόγω
μηχανισμός

εξασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις

που

αναφέρονται στο άρθρο 108 του παρόντος Νόμου
εκπληρώνονται με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και
μπορεί να χρησιμοποιείται για να προσδιορίζεται από
τον Επίτροπο το καθαρό κόστος της υποχρέωσης
παροχής καθολικής υπηρεσίας.»·
(5) Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, οι οποίες έχουν
επιβληθεί στα καθορισμένα, δυνάμει του εδαφίου (2),
πρόσωπα.

Κάθε

μεταβολή

που

επηρεάζει

τις

υποχρεώσεις αυτές ή τις επιχειρήσεις που θίγονται
δυνάμει του παρόντος Μέρους, κοινοποιείται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»· και
(δ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (6):
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«(6) Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο, καθορισμένο
σύμφωνα με το εδάφιο (1), προτίθεται να διαθέσει
σημαντικό μέρος ή το σύνολο των στοιχείων του δικτύου
της τοπικής πρόσβασης σε διακριτή νομική οντότητα
υπό

διαφορετική

ιδιοκτησία,

ενημερώνει

εκ

των

προτέρων και εγκαίρως τον Επίτροπο, ούτως ώστε
αυτός να μπορέσει να εκτιμήσει τις επιπτώσεις
σχεδιαζόμενης

συναλλαγής

πρόσβασης σε σταθερή

θέση

στην

της

παροχή

και στην παροχή

τηλεφωνικών υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, ο Επίτροπος
μπορεί να επιβάλει, να τροποποιήσει ή να άρει ειδικές
υποχρεώσεις στη γενική εξουσιοδότηση αδειοδοτημένου
παροχέα.».
Αντικατάσταση

83. Τα άρθρα 110 και 111 του βασικού νόμου αντικαθίστανται από

των άρθρων

τα ακόλουθα νέα άρθρα 110 και 111:

110 και 111 του
βασικού νόμου.
«Παροχή

110.-(1)

Πρόσωπο

ή

πρόσωπα

που

έχουν

πρόσβασης

καθορισθεί ως πρόσωπα, που παρέχουν καθολική

σε σταθερές υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 109 του παρόντος
θέσεις.

Νόμου, θα πρέπει να ικανοποιούν κάθε εύλογο
αίτημα παροχής σε σταθερή θέση σύνδεσης σε
δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών.
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(2) Η παρεχόμενη σύνδεση πρέπει να υποστηρίζει
τη φωνητική (διενέργεια και λήψη εθνικών και
διεθνών κλήσεων) και τηλεομοιοτυπική επικοινωνία,
καθώς και μεταφορά δεδομένων

με

επαρκείς

ταχύτητες λειτουργικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Την

ελάχιστη

καθορίζει

ταχύτητα

με

Απόφασή

μεταφοράς
του

ο

δεδομένων
Επίτροπος,

λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες
στην

αγορά,

περιλαμβανομένης

της

ταχύτητας

πρόσβασης που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των
συνδρομητών και των διαθέσιμων τεχνολογιών. Η
Απόφαση

του

Επιτρόπου

στοχεύει

στην

ελαχιστοποίηση του ενδεχομένου στρέβλωσης της
αγοράς.».
Υπηρεσίες

111.-(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι συνδρομητές

πληροφοριών

σε δημόσια διαθέσιμες τηλεφωνικές υπηρεσίες

τηλεφωνικού

έχουν το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνονται τα

καταλόγου.

στοιχεία τους στο δημόσια διαθέσιμο αρχείο που
αναφέρεται στο άρθρο
108(2)(β) του παρόντος Νόμου και περιγράφεται
στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, τα οποία και
θα κοινοποιούνται σε παροχείς της υπηρεσίας
πληροφοριών καταλόγου.
(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι πρόσωπο ή
πρόσωπα

που

καθορίζονται

ως

παροχέας/

παροχείς καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το
άρθρο 109 του παρόντος Νόμου:
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(α) διαθέτουν στους τελικούς χρήστες ένα
τουλάχιστον

πλήρη

κατάλογο

συνδρομητών, σε εγκεκριμένη από τον
Επίτροπο

μορφή,

είτε

έντυπη

είτε

ηλεκτρονική είτε σε αμφότερες τις μορφές, ο
οποίος

ενημερώνεται

τακτικά,

και

όχι

λιγότερο από μια φορά ετησίως· και
(β) διαθέτουν σε όλους τους τελικούς χρήστες,
συμπεριλαμβανομένων

των

χρηστών

κοινόχρηστων σημείων πρόσβασης
υπηρεσία

τηλεφωνίας

τηλεφωνική

υπηρεσία

μία

σε

πλήρη

πληροφοριών

καταλόγου.
(3)(α) Πρόσωπο ή πρόσωπα που καθορίζονται
ως πρόσωπο που παρέχουν, καθολική υπηρεσία
σύμφωνα με το άρθρο 109 του παρόντος Νόμου,
υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων Προστασίας
Δεδομένων και της Ιδιωτικής Ζωής που τίθενται στο
Μέρος

14

του

παρόντος

συμπληρωματικών

Νόμου

και

υποχρεώσεων

των
που

υιοθετούνται βάσει αυτών υποχρεούνται να τηρούν
αρχείο

(γνωστό

ως

η

«Βάση

Δεδομένων

Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου») όλων των
συνδρομητών δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών
υπηρεσιών στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων
αυτών με σταθερούς, προσωπικούς και κινητούς
αριθμούς, οι
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οποίοι δεν έχουν αρνηθεί να συμπεριληφθούν στο
αρχείο αυτό. Υποχρεούνται επίσης να επιτρέπουν
την

πρόσβαση

σε

πληροφορίες

που

περιλαμβάνονται στο αρχείο σε οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις
που καθορίζονται από αυτόν και εγκρίνονται κατά
περιόδους από τον Επίτροπο, το οποίο προσφέρει
υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου.
που

εκχωρούν

τηλεφωνικούς

Πρόσωπα

αριθμούς

σε

συνδρομητές υποχρεούνται να κοινοποιούν στον
παροχέα

καθολικής

υπηρεσίας

που

είναι

επιφορτισμένος με την παροχή της υπηρεσίας
πληροφοριών

καταλόγου,

όλα

τα

στοιχεία

συνδρομητών τους που δεν έχουν αρνηθεί να
συμπεριληφθούν στο αρχείο «Βάση Δεδομένων
Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου», τα οποία είναι
απαραίτητα

για

την

καταλόγων

και

την

έκδοση
παροχή

τηλεφωνικών
υπηρεσιών

πληροφοριών καταλόγου με όρους οι οποίοι είναι
δίκαιοι,

αντικειμενικοί,

κοστοστρεφείς

και

αμερόληπτοι.
(β) Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο εδάφιο
(2) περιλαμβάνουν, όλους τους συνδρομητές
των

δημόσια

διαθέσιμων

τηλεφωνικών

υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων
για την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.
(4)(α) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι όλοι οι τελικοί
χρήστες στους οποίους παρέχεται διαθέσιμη στο
κοινό τηλεφωνική υπηρεσία έχουν πρόσβαση σε
υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου.
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(β) Περαιτέρω, ο Επίτροπος δύναται να
επιβάλλει υποχρεώσεις και όρους στα πρόσωπα
που ελέγχουν την πρόσβαση των τελικών
χρηστών

σε

υπηρεσίες

πληροφοριών

καταλόγου ούτως ώστε η πρόσβαση των
τελικών

χρηστών

στις

προσφερόμενες

υπηρεσίες να είναι
δυνατή.
είναι

Αυτοί οι όροι και οι υποχρεώσεις θα

αντικειμενικοί,

ισότιμοι,

διαφανείς

και

αμερόληπτοι.
(γ) Ο Επίτροπος δεν επιβάλλει κανονιστικούς
περιορισμούς

που

εμποδίζουν

την

άμεση

πρόσβαση των τελικών χρηστών ενός κράτους
μέλους, σε υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου
άλλου κράτους μέλους μέσω τηλεφωνικής κλήσης
ή με αποστολή SMS και λαμβάνουν μέτρα για την
εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής της μορφής,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 74 του
παρόντος Νόμου.
(5) Τα εδάφιο (1) και (4) εφαρμόζονται υπό την
επιφύλαξη της νομοθεσίας που προστατεύει τα
προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή και
ιδιαιτέρως του άρθρου 105 του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση

84. Το άρθρο 112 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου
112 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, από τον
ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Κοινόχρηστα Τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης
στην κοινόχρηστη υπηρεσία τηλεφωνίας.».
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(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (1):
«(1) Ο Επίτροπος δύναται με Απόφασή του να επιβάλλει
σε πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν καθορισθεί βάσει
του άρθρου 109 του παρόντος Νόμου ως πρόσωπα που
παρέχουν καθολική υπηρεσία, υποχρεώσεις ούτως
ώστε να διασφαλίζεται η παροχή πρόσβασης σε
κοινόχρηστα τηλέφωνα ή σε άλλου είδους δημόσια
διαθέσιμη υπηρεσία τηλεφωνίας για την ικανοποίηση
των

εύλογων

αναγκών

των

τελικών

χρηστών,

περιλαμβανομένων χρηστών με αναπηρίες, σε επίπεδο
γεωγραφικής κάλυψης, αριθμού κοινόχρηστων σημείων
πρόσβασης,

ευκολίας

πρόσβασης

και

ποιότητας

υπηρεσιών.»·
(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης
«τηλεφώνων» (δεύτερη γραμμή) από τις λέξεις «σημείων
πρόσβασης σε υπηρεσία τηλεφωνίας»·
(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού της λέξης
«τηλεφώνων» (πρώτη γραμμή) από τις λέξεις «σημείων
πρόσβασης» και της λέξης «τηλέφωνα» (πέμπτη γραμμή)
από τις λέξεις «σημεία πρόσβασης σε υπηρεσία τηλεφωνίας»
και της λέξης «έχουσες» (τέταρτη γραμμή) από τη λέξη
«έχοντα»· και
(ε) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού της λέξης
«τηλέφωνα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) από τις λέξεις
«σημεία πρόσβασης σε υπηρεσία τηλεφωνίας».
Τροποποίηση
του άρθρου
113 του

85. Το άρθρο 113 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, από τον
ακόλουθο πλαγιότιτλο:
«Μέτρα για τελικούς χρήστες με αναπηρίες.» ∙
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (1):
«(1) Ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τον
Υπουργό, να λαμβάνει ειδικά μέτρα για να εξασφαλίζει
στους τελικούς χρήστες με αναπηρία, πρόσβαση με
οικονομικά

προσιτό

τρόπο

στις

υπηρεσίες

που

αναφέρονται στο άρθρο 108 του παρόντος Νόμου, σε
επίπεδο ισοδύναμο με εκείνο της πρόσβασης που
παρέχεται σε άλλους τελικούς χρήστες.».
(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης
«μειονεκτούντες τελικοί χρήστες» (τέταρτη γραμμή) από τη
φράση «χρήστες με αναπηρία»· και
(δ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3) Κατά τη λήψη των μέτρων που αναφέρονται στα
εδάφια

(1)

συμμόρφωση

και
με

(2),
τα

ο

Επίτροπος

σχετικά

επιδιώκει

πρότυπα

και

τη
τις

προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 53, 72 και
81 του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση
του άρθρου
114 του
βασικού νόμου.

86. Το άρθρο 114 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, των αριθμών
«110-113» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) από τους αριθμούς
«108-113»·
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«παρέχουν»

(πέμπτη

γραμμή),

των

λέξεων

«στους

καταναλωτές» και τη διαγραφή των λέξεων «για τους
καταναλωτές» (πέμπτη και έκτη γραμμή)· και
(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «Οι
όροι συστήματος» (πρώτη γραμμή) από τη φράση «Τα
κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται,».
Τροποποίηση

87. Το άρθρο 115 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου
115 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στην αρχή του εδαφίου (1) αυτού, της
λέξης «Τα» από την φράση «Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι
τα»·
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «έτσι»
(πέμπτη γραμμή) από τις λέξεις «ούτως ώστε»·
(γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης
«απαιτούμενη» (έβδομη γραμμή) και την προσθήκη, αμέσως
μετά τη λέξη «υπηρεσία» (έβδομη γραμμή), των λέξεων «που
ζητεί»·
(δ) με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (2) αυτού, της
φράσης

«Ο

Επίτροπος

διασφαλίζει

ότι»

και

αντικατάσταση του άρθρου «Τα» από το άρθρο «τα»·

την
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(ε) με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «λάβει
υπόψη

του

τις

απόψεις

των

ενδιαφερομένων

μερών

σύμφωνα με τη διαδικασία του Διατάγματος περί διενέργειας
διαβουλεύσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 του
παρόντος Νόμου,» (τρίτη μέχρι πέμπτη γραμμή) και με την
προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «αφού» (τρίτη γραμμή) της
ακόλουθης φράσης «διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση με τα
ενδιαφερόμενα μέρη»·
(στ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, από το
ακόλουθο εδάφιο (4):
«(4) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από όλα τα
πρόσωπα

που

εκμεταλλεύονται

δημόσια

δίκτυα

επικοινωνιών, να διαθέτουν στους τελικούς χρήστες το
σύνολο ή μέρος των διευκολύνσεων και υπηρεσιών που
αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου
καθώς και πρόσθετες διευκολύνσεις ως ακολούθως:
(α) Τονική

επιλογή

ή

(λειτουργία

DTMF

πολυσυχνότητας διπλού τόνου)·
(β) αναγνώριση καλούσας γραμμής, σύμφωνα με
τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
που αναφέρονται στο Μέρος 14 του παρόντος
Νόμου·
(γ) δωρεάν επιλεκτική φραγή κλήσεων για σύντομα
γραπτά

μηνύματα

(SMS),

ή

πολυμέσων (MMS)·
(δ) συμβουλές σχετικές με τα τιμολόγια·
(ε) έλεγχο του κόστους·

μηνύματα
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με την επιφύλαξη της τεχνικής δυνατότητας και της
οικονομικής

βιωσιμότητας,

μετά

από

Δημόσια

Διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τα

στοιχεία των ανωτέρω πρόσθετων διευκολύνσεων θα
αναφέρονται σε σχετικό Διάταγμα.» ∙ και
(ζ) με τη διαγραφή των εδαφίων (5), (6), (7) και (8) αυτού.
Τροποποίηση

88. Το άρθρο 149 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου
149 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στο

εδάφιο (1) αυτού, της φράσης

«τις τρεις χιλιάδες λίρες» (ενδέκατη γραμμή) από τη φράση
«τις πέντε χιλιάδες ευρώ(€5.000)»·
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «τις
δύο χιλιάδες λίρες» (πέμπτη γραμμή) από τη φράση «τις
τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400)»·
(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «τις
δύο χιλιάδες λίρες» (έκτη γραμμή) από τη φράση «τις τρεις
χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400)»·
(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «τις
χίλιες λίρες» (ένατη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια
επτακόσια ευρώ (€1.700)»·
(ε) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, της φράσης «τις
πεντακόσιες λίρες» (τέταρτη γραμμή) από τη φράση «τα
οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)»·
(στ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού, της φράσης «τις
χίλιες λίρες» (δέκατη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια
επτακόσια ευρώ (€1.700)»·
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(ζ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) αυτού, της φράσης «τις
πεντακόσιες λίρες» (πέμπτη γραμμή) από τη φράση «τα
οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)»·
(η) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (8) αυτού, της φράσης «τις
χίλιες λίρες» (πέμπτη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια
επτακόσια ευρώ (€1.700)»·
(θ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (9)
αυτού, της φράσης «τις τρεις χιλιάδες λίρες» (τρίτη γραμμή)
από τη φράση «τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)»· και
(ι) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (11) αυτού, της φράσης «τις
500 λίρες» (πέμπτη γραμμή) από τη φράση «τα οκτακόσια
πενήντα ευρώ (€850)».
Τροποποίηση

89. Το άρθρο 150 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου
150 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «τις
τρεις χιλιάδες λίρες» (όγδοη γραμμή) από τη φράση «τις
πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)»·

(β)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «τις
πεντακόσιες λίρες» (πέμπτη γραμμή) από τη φράση «τα
οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)»·

(γ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης
«χιλίων λιρών» (πέμπτη γραμμή) από τη φράση «που δεν
υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ(€1.700)»·
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(δ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «τις
πεντακόσιες λίρες» (όγδοη γραμμή) από τη φράση «τα
οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)»·

(ε)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, της φράσης
«χιλίων λιρών» (τρίτη γραμμή) από τη φράση «χιλίων
επτακοσίων ευρώ (€1.700)»·

(στ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού, της φράσης «τις
πεντακόσιες λίρες» (όγδοη γραμμή) από τη φράση «τα
οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)»·

(ζ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) αυτού, της φράσης «τις
χίλιες λίρες» (τρίτη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια
επτακόσια ευρώ (€1.700)»·

(η)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (8) αυτού, της φράσης «τις
πεντακόσιες λίρες» (έκτη γραμμή) από τη φράση «τα
οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)»·

(θ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (9) αυτού, της φράσης «τις
χίλιες λίρες» (τρίτη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια
επτακόσια ευρώ (€1.700)»·

(ι)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (11) αυτού, της φράσης «τις
χίλιες λίρες» (πέμπτη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια
επτακόσια (€1.700) ευρώ»·

(ια)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (12)
αυτού, της φράσης «τις πεντακόσιες λίρες» (τρίτη γραμμή)
από τη φράση «τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)»·

(ιβ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (13)
αυτού, της φράσης «τις χίλιες λίρες» (τέταρτη γραμμή) από τη
φράση «τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700)»·
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(ιγ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (16) αυτού, της φράσης «τις
πεντακόσιες λίρες» (όγδοη γραμμή) από τη φράση «τα
οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)»·

(ιδ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (17) αυτού, της φράσης «τις
χίλιες λίρες» (έβδομη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια
επτακόσια ευρώ (€1.700)»·

(ιε)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (18)
αυτού, της φράσης «τις επτακόσιες λίρες» (έβδομη γραμμή)
από τη φράση «τα χίλια ευρώ (€1.000)»·

(ιστ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (19)
αυτού, της φράσης «τις επτακόσιες λίρες» (τέταρτη γραμμή)
από τη φράση «τα χίλια ευρώ (€1.000)»·

(ιζ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (20) αυτού, της φράσης «τις
επτακόσιες λίρες» (όγδοη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια
ευρώ (€1.000)»·

(ιη)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (21)
αυτού, της φράσης «τις επτακόσιες λίρες» (έβδομη γραμμή)
από τη φράση «τα χίλια ευρώ (€1.000)»·

(ιθ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (22) αυτού, της φράσης «τις
διακόσιες χιλιάδες λίρες» (έβδομη γραμμή) από τη φράση
«τις τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (€342.000)»·

(κ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (23)
αυτού, της φράσης «τις εξακόσιες λίρες» (τρίτη γραμμή) από
τη φράση «τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)»·
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(κα)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (25) αυτού της φράσης «τις
τρεις χιλιάδες λίρες» (τέταρτη γραμμή) από τη φράση «τις
πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)»·

(κβ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (26) αυτού, της φράσης «τις
χίλιες λίρες» (τρίτη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια
επτακόσια ευρώ (€1.700)»·

(κγ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (29) αυτού, της φράσης «τις
χίλιες λίρες» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) από τη φράση «τα
χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700)»·

(κδ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (32) αυτού, της φράσης «τις
εξακόσιες λίρες» (τρίτη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια
ευρώ (€1.000)», και της φράσης «τις εκατό λίρες» (πέμπτη
γραμμή) από τη φράση «τα διακόσια ευρώ (€200)»·

(κε)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (33) αυτού, της φράσης «τις
πεντακόσιες λίρες» (πέμπτη γραμμή) από τη φράση «τα
οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)» και τη φράση «τις
επτακόσιες λίρες» (έβδομη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια
ευρώ (€1.000)»·

(κστ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (34) αυτού, της φράσης «τις
εξακόσιες λίρες» (έκτη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια ευρώ
(€1.000)»· και
(κζ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (35) αυτού, της φράσης «τις
χίλιες λίρες» (πέμπτη γραμμή) από τη φράση «τα χίλια
επτακόσια ευρώ (€1.700)».

Τροποποίηση

90. Το άρθρο 158 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου

μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου του σε εδάφιο (1) και την

158 του βασικού

προσθήκη αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):

νόμου.
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«(2) Ο Επίτροπος διατηρεί αρχείο σχετικά με το εν γένει
θέμα των προσφυγών, τη διάρκεια των διαδικασιών
προσφυγής και τον αριθμό των αποφάσεων για λήψη
προσωρινών μέτρων, και παρέχει τις πληροφορίες αυτές
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και τον BEREC, κατόπιν
αιτιολογημένου αιτήματος.».
Αντικατάσταση

91. Το άρθρο 161 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου

ακόλουθο νέο άρθρο 161:

161 του
βασικού νόμου.
«Μεταβατικές

161.-(1) Όλες οι υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε

διατάξεις.

πρόσωπα που παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών

ή/και

υπηρεσίες

όσον

αφορά

την

πρόσβαση και τη διασύνδεση, οι οποίες ίσχυαν πριν την
31η Δεκεμβρίου 2009, διατηρούνται έως ότου οι
υποχρεώσεις αυτές αναθεωρηθούν από τον Επίτροπο
δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(2) Ο Επίτροπος διατηρεί όλες τις υποχρεώσεις που
είχαν επιβληθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2009 από τον
Επίτροπο, όσον αφορά:
(α) τα

τιμολόγια

λιανικής

πρόσβασης και τη

για

χρήση

την

του δημόσιου

τηλεφωνικού δικτύου·
(β) την επιλογή ή προεπιλογή φορέα· και
(γ) τις μισθωμένες γραμμές.

παροχή
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(3) Ο Επίτροπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
προκειμένου να ευθυγραμμιστούν όλες οι γενικές
εξουσιοδοτήσεις και τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης
που υπήρχαν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2009, όπως
απαιτείται ανά περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους του
Μέρους 8 του παρόντος Νόμου.
(4) Εφόσον η εφαρμογή του εδαφίου (5) επιφέρει
περιορισμό

των

υποχρεώσεων

δικαιωμάτων

βάσει

εξουσιοδοτήσεων

και

ήδη

ή

επέκταση

υφισταμένων

μεμονωμένων

των

γενικών

δικαιωμάτων

χρήσης, ο Επίτροπος δύναται να παρατείνει την ισχύ
αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2012 το αργότερο, υπό τον όρο ότι, με τον
τρόπο

αυτό,

δεν

θίγονται τα

δικαιώματα

άλλων

προσώπων βάσει του δικαίου της Ένωσης.

Ο

Επίτροπος κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις
παρατάσεις αυτές και δηλώνει τους σχετικούς λόγους.
(5) Όταν ο Επίτροπος αποδεικνύει ότι η κατάργηση
ενός όρου άδειας σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία ίσχυε πριν από την
ημερομηνία ενάρξεως του παρόντος Νόμου, δημιουργεί
υπερβολικές δυσκολίες για επιχειρήσεις που είχαν άδεια
πρόσβασης σε άλλο δίκτυο, και όταν οι επιχειρήσεις
αυτές

δεν

μπορούν

να

διαπραγματευθούν

νέες

συμφωνίες με εύλογους εμπορικούς όρους πριν από την
ημερομηνία

εφαρμογής

του

παρόντος

Νόμου,

ο

Επίτροπος δύναται να ζητά από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή την προσωρινή παράταση των σχετικών
όρων. Η αίτηση αυτή διευκρινίζει τον ή τους όρους και
την περίοδο για την οποία ζητείται η προσωρινή
παράταση.
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(6)

Πρόσωπο

που

έχει

καταβάλει,

πριν

την

ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιοδήποτε
διοικητικό τέλος ή χρέωση σε αρχή αρμόδια για την
ρύθμιση

των

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών

ή

ταχυδρομικών υπηρεσιών, επί τη βάσει καθεστώτος
αδειοδότησης που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος
του

παρόντος

Νόμου,

δεν

υπέχει

υποχρέωση

καταβολής διοικητικών χρεώσεων ή τελών για το
υπόλοιπο της περιόδου για την οποία κατεβλήθη η
προηγούμενη καταβολή.».
Τροποποίηση

92. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του Πρώτου

αντικατάσταση της φράσης «δύο (2) χιλιάδες λίρες» (όγδοη γραμμή)

Παραρτήματος

από τη φράση «τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400)» και της

του βασικού

φράσης «Λ.Κ.100,000» (δέκατη όγδοη γραμμή) από τη φράση

νόμου.

«τριακόσιες χιλιάδες τετρακόσια (300.400) ευρώ».
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