ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΕΛΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2007
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2006
-------------------------------------Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55
146(Ι) του 2002

Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 55

15(Ι) του 2003

των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006, εκδίδει

16(I) του 2004
180(Ι) του 2004

τους ακόλουθους Κανονισμούς:

74(I) του 2006.

Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007 και

Επίσημη

θα διαβάζονται μαζί με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη)

Εφημερίδα,

Κανονισμούς του 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί

Παράρτημα Τρίτο

κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα

(ΙII):
30.4.2004.

Οι

παρόντες

Κανονισμοί

θα

αναφέρονται

ως

οι

περί

αναφέρονται μαζί ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί
του 2004 και 2007.

Τροποποίηση του

2. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών,

κανονισμού 2 των

τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά,

βασικών
κανονισμών.

των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«επίσημες επισκέψεις» σημαίνει τις επίσημες επισκέψεις
κυβερνητικών και άλλων προσωπικοτήτων ξένων χωρών στη
Δημοκρατία που πραγματοποιούνται μετά από πρόσκληση της
Δημοκρατίας.

2
«επισκέψεις αξιωματούχων διεθνών οργανισμών» σημαίνει τις
επισκέψεις

στη

Δημοκρατία

αξιωματούχων

διεθνών

οργανισμών άλλων από οργανισμούς που υπάγονται στα
Ηνωμένα Έθνη, με τους οποίους η Δημοκρατία έχει υπογράψει
διμερή συμφωνία για απαλλαγή τους από καταβολή τελών για
τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.
«ιδιωτικές

επισκέψεις»

σημαίνει

ιδιωτικές

επισκέψεις

κυβερνητικών και άλλων προσωπικοτήτων ξένων χωρών στη
Δημοκρατία, που πραγματοποιούνται μετά από πρωτοβουλία
της Δημοκρατίας.».
Τροποποίηση του

3. Η παράγραφος (2) του κανονισμού 14 των βασικών κανονισμών

κανονισμού 14

τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «στη Κύπρο-» (6η γραμμή)

των βασικών
κανονισμών.

και με την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «Ηνωμένων Εθνών» (6η
γραμμή), της φράσης «είτε χρησιμοποιείται σε επίσημες επισκέψεις
είτε σε επισκέψεις αξιωματούχων διεθνών οργανισμών είτε σε
ιδιωτικές επισκέψεις στη Δημοκρατία είτε σε πολεμικά πλοία και
υποβρύχια ξένων χωρών που βρίσκονται στα χωρικά ύδατα της
Δημοκρατίας-».

