ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2006
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55
Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο
146(Ι) του 2002
15(Ι) του 2003
16(Ι) του 2004

55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006,
εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

180(Ι) του 2004
74(Ι) του 2006.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί
Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του

Επίσημη

2011 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών

Εφημερίδα,

(Τέλη) Κανονισμούς του 2004 και 2007 (που στο εξής θα

Παράρτημα
Τρίτο (I):

αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί

30.4.2004

κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως

02.11.2007.

οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί του 2004 μέχρι
2011.

Τροποποίηση
του Τρίτου
Παραρτήματος
των βασικών

2. Το Τρίτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται
με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου
(1) του Μέρους 1 αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

κανονισμών.

«(γ)

σε

περίπτωση

ραδιοεπικοινωνιακή
καθοριζόμενη

στον

προαναφερομένων

που

δραστηριότητα
Κανονισμό
Κανονισμών,

η

σχετική
είναι

11(δ)
το

η
των

τέλος

ανανέωσης είναι το υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον
ακόλουθο τύπο:
Τέλος Λειτουργίας Δορυφορικών Ζεύξεων =
Σ

ΕΖ * Ι * ΣΣ

Αρ.φορέων
Όπου –

2

ΕΖ = Εύρος Ζώνης του σήματος της εκπομπής σε
ΜΗZ,
I = η μέγιστη ακτινοβολούμενη Ισχύ εκπομπής σε
dBW
ΣΣ = Συντελεστής Συχνότητας σε Euro/(MHz *
dBW) που καθορίζεται ανάλογα με τη συχνότητα
εκπομπής, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Όριο Κεντρικών

Συντελεστής Συχνότητας

Συχνοτήτων Εκπομπής

– ΣΣ (Euro/(MHz *

(GHz)

dBW))

B < 6.7

3.7

6.7 ≤ B < 10.7

3.2

10.7 ≤ B < 14.5

2.1

14.5 ≤ B < 17.3

1.5

17.3 ≤ B < 21.2

0.1

21.2 ≤ B

0.07

(i)

σε περίπτωση που το υπολογιζόμενο,
βάσει του τύπου, τέλος ανανέωσης είναι
μικρότερο των €300, τότε καταβάλλεται
τέλος ανανέωσης ύψους €300, το οποίο
αντιστοιχεί

στα

διοικητικά

έξοδα

ανανέωσης της εξουσιοδότησης·

(ii)

σε

περίπτωση

ραδιοεπικοινωνιακή
αφορά

τη

χρήση

που

η

σχετική

δραστηριότητα
εφεδρικών

πυλών

(Gateways), τότε για τις δορυφορικές
ζεύξεις

των

εφεδρικών

πυλών

3

καταβάλλεται

τέλος

ανανέωσης

που

ανέρχεται στο 5% του τέλους ανανέωσης
των αντίστοιχων δορυφορικών ζεύξεων
των πρωτευουσών πυλών, νοουμένου ότι
οι δορυφορικές ζεύξεις των εφεδρικών
πυλών έχουν ταυτόσημα χαρακτηριστικά
εκπομπής με τις αντίστοιχες δορυφορικές
ζεύξεις των πρωτευουσών πυλών, και
υπό

την

προϋπόθεση

χρησιμοποιούνται

ότι

μόνο

θα
όταν

διακόπτονται οι δορυφορικές ζεύξεις των
πρωτευουσών πυλών:
Νοείται ότι, το προαναφερόμενο τέλος
ισχύει για εφεδρικές πύλες των οποίων οι
πρωτεύουσες

πύλες

βρίσκονται

στο

έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.».

Σημ: Η δημοσίευση με Αριθμό Γνωστοποίησης 527 της Επίσημης Εφημερίδας της
Δημοκρατίας με Αριθμό 4538 και ημερομηνία 23.12.2011 ακυρώνεται.

