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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ
ΜΕΡΟ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ
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Παρασκεσή, 15 Μαΐοσ 2020
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Αριθμός 209
ΟΗ ΠΔΡΗ ΡΑΓΗΟΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΜΔΥΡΗ 2017
____________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4(2)(ε) θαη 21(1)(α)
Γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο κε ηίηιν αο

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
E.Δ.: L.212,
13.8.2019, ζ. 53.

Δθηειεζηηθή απόθαζε 2019/1345 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 2 Απγνύζηνπ 2019, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ηεο απόθαζεο 2006/771/ΔΚ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ ηερληθώλ όξσλ ζηνλ
ηνκέα ηεο ρξήζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο από ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο (2019/1345/ΔΔ).

146(Η) ηνπ 2002
15(Η) ηνπ 2003
16(I) ηνπ 2004
180(Η) ηνπ 2004
74(I) ηνπ 2006
50(Η) ηνπ 2012
52(Η) ηνπ 2013
113(Η) ηνπ 2016
75(Η) ηνπ 2017.

Ο Γηεπζπληήο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 4(2)(ε) θαη 21(1)(α) ησλ πεξί
Ραδηνεπηθνηλσληώλ Νόκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2017, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα:

πλνπηηθόο
ηίηινο.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
03.09.2010
09.03.2012
28.02.2014
18.12.2015
25.8.2017
12.1.2018.

1. To παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Ραδηνεπηθνηλσληώλ (Καηεγνξίεο
Ραδηνζπρλνηήησλ Τπνθείκελεο ζε Γεληθή Δμνπζηνδόηεζε θαη Δγγξαθή) (Σξνπνπνηεηηθό) Γηάηαγκα
ηνπ 2020 θαη ζα δηαβηβάδεηαη καδί κε ηα πεξί Ραδηνεπηθνηλσληώλ (Καηεγνξίεο Ραδηνζπρλνηήησλ
Τπνθείκελεο ζε Γεληθή Δμνπζηνδόηεζε θαη Δγγξαθή) Γηαηάγκαηα 2010κέρξη 2018 (πνπ ζην εμήο ζα
αλαθέξνληαη σο «ην βαζηθό δηάηαγκα») θαη ην βαζηθό δηάηαγκα θαη ην παξόλ δηάηαγκα ζα
αλαθέξνληαη καδί σο ηα πεξί Ραδηνεπηθνηλσληώλ (Καηεγνξίεο Ραδηνζπρλνηήησλ Τπνθείκελεο ζε
Γεληθή Δμνπζηνδόηεζε θαη Δγγξαθή) Γηαηάγκαηα 2010 κέρξη 2020.
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Σξνπνπνίεζε
ηνππξννηκίνπ ηνπ
βαζηθνύ
δηαηάγκαηνο.

2. Σν πξννίκην ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε λέαο ππνπαξάγξαθνπ
«(κ)» απηνύ, θαη ηνπ αθόινπζνπ λένπ όξνπ:

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 2
ηνπ βαζηθνύ
δηαηάγκαηνο.

3. Ζ παξάγξαθνο (2) ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο ηξνπνπνηείηαηκε ηελ πξνζζήθε ζηελ
ππνπαξάγξαθν (1) απηήο, ηνπ αθόινπζνπ λένπ όξνπ, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά:

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 3
ηνπ βαζηθνύ
δηαηάγκαηνο.

4. Ζ παξάγξαθνο (3) ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο
«Δθηειεζηηθή Απόθαζε 2017/1483/ΔΔ» κε ηε θξάζε «Δθηειεζηηθή Απόθαζε 2019/1345/ΔΔ»,
θαζώο επίζεο θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «δώλε ζπρλνηήησλ 59-63 GHz» κε ηε θξάζε
«δώλε ζπρλνηήησλ 57-71 GHz» ζηελ ππνπαξάγξαθν (δ).

Σξνπνπνίεζε ηνπ
Παξαξηήκαηνο 2
ηνπ βαζηθνύ
δηαηάγκαηνο.

5. Σν Παξάξηεκα 2 ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:

«Δθηειεζηηθή Απόθαζε ηεο 2αο Απγνύζηνπ 2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο
2006/771/ΔΚ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ ηερληθώλ όξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
ρξήζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο από ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο (2019/1345/ΔΔ)».

«Δθηειεζηηθή Απόθαζε ηεο 2αο Απγνύζηνπ 2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο
2006/771/ΔΚ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ ηερληθώλ όξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
ρξήζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο από ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο (2019/1345/ΔΔ)».

(α) κε ηελ πξνζζήθε ζε κηα γξακκή ηνπ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2, ησλ εμήο:
«5925-6425 GHz» ζηελ πξώηε ζηήιε, «ηαζεξή Γνξπθνξηθή Τπεξεζία» ζηελ δεύηεξε
ζηήιε, «Earth Station on board Vessels (ESV)» ζηελ ηξίηε ζηήιε θαη «EN301 447 ή
.
ηζνδύλακν πξόηππν» ζηελ ηέηαξηε ζηήιε
(β) κε ηελ πξνζζήθε ζε κηα γξακκή ηνπ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2, ησλ εμήο:
«14-14.5GHz» ζηελ πξώηε ζηήιε, «ηαζεξή Γνξπθνξηθή Τπεξεζία» ζηελ δεύηεξε ζηήιε,
«Earth Station on board Vessels (ESV)» ζηελ ηξίηε ζηήιε θαη «EN 302 340 ή ηζνδύλακν
.
πξόηππν» ζηελ ηέηαξηε ζηήιε

εκ.: Σν Γηάηαγκα πνπ δεκνζηεύηεθε ζην Σξίην Παξάξηεκα, Μέξνο Η, ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο κε
αξηζκό 5270 θαη εκεξνκελία 8 Μαΐνπ 2020, αξ. ΚΓΠ 199/2020, κε ην παξόλ αθπξώλεηαη.

