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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ
H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.
88(I) του 1998
13(I) του 1999
159(I) του 1999
23(I) του 2000
55(I) του 2000
134(I) του 2000
18(I) του 2001
53(I) του 2001
65(I) του 2001
78(I) του 2001
126(I) του 2001
102(I) του 2002
186(I) του 2002
24(I) του 2003
97(I) του 2004
84(I) του 2006
85(I) του 2006
170(I) του 2006
117(I) του 2008
17(I) του 2009
136(I) του 2009
118(I) του 2010
73(I) του 2011.
Τροποποίηση του
άρθρου 56 του
βασικού νόμου.

1.
O παρών Nόμος θα αναφέρεται ως ο περί Pαδιοφωνικών και
Tηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών
Σταθμών Νόμους του 1998 μέχρι 2011 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «o βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Nόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Pαδιοφωνικών και
Tηλεοπτικών Σταθμών Νόμοι του 1998 μέχρι 2012.

2.
Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1ε) αυτού, των ακόλουθων νέων
εδαφίων (1εΑ) μέχρι (1εΕ):
«(1εΑ) Η Αρχή δύναται να ανανεώνει τις χορηγηθείσες με
βάση το εδάφιο (1γ) προσωρινές άδειες παρόχου
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν
μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013.
(1εΒ) (α) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1εΑ) πάροχοι
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υποβάλλουν αίτηση
για ανανέωση προσωρινής άδειας παρόχου υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων για κάθε τηλεοπτική εκπομπή, με
βάση σχετικό έντυπο της Αρχής.
(β) Η Αρχή καθορίζει, με σχετική απόφασή της, την
περαιτέρω διαδικασία ανανέωσης προσωρινών αδειών
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παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και
τα σχετικά έντυπα αιτήσεων.
(1εΓ) (α) Η Αρχή δύναται να χορηγεί προσωρινές άδειες
παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σε νέους
τηλεοπτικούς οργανισμούς ή εκπομπές, οι οποίες θα
ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013.
(β) Η Αρχή καθορίζει, με σχετική απόφασή της την
περαιτέρω διαδικασία χορήγησης προσωρινών αδειών
παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και
τα σχετικά έντυπα αιτήσεων.
(1εΔ) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων,
στους οποίους χορηγείται ή/και ανανεώνεται προσωρινή
άδεια με βάση τα εδάφια (1εΑ) και (1εΓ), υποχρεούνται να
καταβάλουν προς την Αρχή για κάθε τηλεοπτική εκπομπή,
ποσοστό του προβλεπόμενου από την παράγραφο (α) του
εδαφίου (1) του άρθρου 24 τέλους, ανάλογο με τη χρονική
διάρκεια της ισχύος της προσωρινής άδειάς τους, καθώς και
ποσοστό 0.5% επί των εσόδων τους από διαφημίσεις ή
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις.

88(Ι) του 1998.
13(I) του 1999
159(I) του 1999
23(I) του 2000
55(I) του 2000
134(I) του 2000
18(I) του 2001
53(I) του 2001
65(I) του 2001
78(I) του 2001
126(I) του 2001
102(I) του 2002
186(I) του 2002
24(I) του 2003
97(I) του 2004
84(I) του 2006
85(I) του 2006
170(I) του 2006
117(I) του 2008
17(I) του 2009
136(I) του 2009
118(I) του 2010
73(I) του 2011..
Έναρξη της ισχύος

(1εΕ) Οι άδειες ανανεώνονται ή χορηγούνται βάσει του
παρόντος άρθρου, εάν ικανοποιούν όλες τις διατάξεις του
περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις όπου οι πάροχοι
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή οι εκπομπές τους
συνδέονται ή σχετίζονται με νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, η Αρχή δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, να ανανεώνει προσωρινές άδειες σε
παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή να
χορηγεί
νέες
άδειες
σε
παρόχους
υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων ή εκπομπές με ισχύ μέχρι την 30ή
Ιουνίου 2013, έστω και αν δεν ικανοποιούνται όλες οι
διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών
Νόμου,
όπως
αυτός
εκάστοτε
τροποποιείται
ή
αντικαθίσταται.».

3.(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του
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του παρόντος
Νόμου.

παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιουνίου 2012.
(2) Οι διατάξεις του νέου εδαφίου (1εΔ), που προστίθεται στο
άρθρο 56 του βασικού νόμου όπως αυτές περιλαμβάνονται στο
άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.

28 Ιουνίου 2012
Αρ. Φακ.: 23.01.053.139-2012
ΕΗ/ΜΑΧ/ΚΜ

