ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004
Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 55
Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
µε τίτλο (α)

«Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά µε την αδειοδότηση
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για
την αδειοδότηση)» (EE L 108 της 24.2.2002, σ. 0021) και

(β)

«Οδηγία 2002/21/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου

της

7ης

Mαρτίου

2002,

σχετικά

µε

κοινό

κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)» (ΕΕ L 108 της 24.2.2002, σ.
0033),
146(Ι) του 2002
15(Ι) του 2003
16(Ι) του 2004
........του 2004.

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το
άρθρο 55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων του 2002 µέχρι 2004,
εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς.
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός
τίτλος.

1.

Ερµηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός εάν από το κείµενο

Οι

παρόντες

Κανονισµοί

θα

αναφέρονται

ως

οι

περί

Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισµοί του 2004.

προκύπτει διαφορετική έννοια«αποκλειστική χρήση ραδιοσυχνοτήτων» σηµαίνει το χορηγούµενο
από

το ∆ιευθυντή

ραδιοσυχνοτήτων

δικαίωµα αποκλειστικής

χρήσης

για

ραδιοεπικοινωνιακή

συγκεκριµένη

φάσµατος
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δραστηριότητα και για συγκεκριµένη περιοχή, υπό καθεστώς ατοµικού
δικαιώµατος χρήσης.
«µεριζόµενη χρήση ραδιοσυχνοτήτων» σηµαίνει το χορηγούµενο από
το ∆ιευθυντή δικαίωµα χρήσης φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων για
συγκεκριµένη

ραδιοεπικοινωνιακή

δραστηριότητα

και

για

συγκεκριµένη περιοχή, υπό καθεστώς ατοµικού δικαιώµατος χρήσης
χορηγούµενου

σε

µία

ή

περισσότερες

εξουσιοδοτηµένες

επιχειρήσεις.
146(Ι) του 2002
15(Ι) του 2003
16(Ι) του 2004
........του 2004.

«Νόµος» σηµαίνει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµους του 2002
µέχρι (Αρ. 2) του 2004.

«Πρεσβεία ή ∆ιπλωµατική Αποστολή» σηµαίνει τα κτίρια, τµήµατα
κτιρίων και τυχόν συνεχόµενο γήπεδο, τα οποία, ασχέτως ιδιοκτήτου,
χρησιµοποιούνται

για

σκοπούς

διπλωµατικής

αποστολής,

και

περιλαµβάνει την κατοικία του αρχηγού οποιασδήποτε αποστολής.
«τέλος αίτησης» σηµαίνει τέλος που καταβάλλει στο ∆ιευθυντή ο
αιτητής για χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης και αφορά στην
κάλυψη διοικητικών εξόδων που προκύπτουν από την παραλαβή, την
επεξεργασία και αξιολόγηση της αίτησης.
«τέλος ανανέωσης» σηµαίνει τέλος το οποίο καλύπτει το χρονικό
διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου κάθε
έτους, ή εάν πρόκειται για την περίπτωση που αναφέρεται στην
επιφύλαξη του άρθρου 34(1)(α)(ii) ή στην επιφύλαξη του άρθρου
34(2)(β) του Νόµου, σηµαίνει το τέλος το οποίο καλύπτει χρονική
περίοδο ενός έτους (α) Αναφορικά µε την ανανέωση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης και
αφορά στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την
παρακολούθηση

της

άσκησης

των

δικαιωµάτων

που
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εκπηγάζουν

από

αντικατοπτρίζει

το

ατοµικό

επίσης

την

δικαίωµα
αξία

του

χρήσης

και

φάσµατος

ραδιοσυχνοτήτων που η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση έχει
δικαίωµα να χρησιµοποιεί βάσει του ατοµικού δικαιώµατος
χρήσης, ή
(β) αναφορικά µε την ανανέωση του δια γενικής εξουσιοδότησης
χορηγούµενου δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που
βάσει του άρθρου 21(1)(α) ή (β) του Νόµου υπόκειται τόσο σε
γενική εξουσιοδότηση όσο και σε εγγραφή, το οποίο τέλος
αφορά στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την
παρακολούθηση της άσκησης του εν λόγω δικαιώµατος το
οποίο εκπηγάζει από τη γενική εξουσιοδότηση.
«τέλος εγγραφής» σηµαίνει τέλος που καταβάλλει στο ∆ιευθυντή
ενδιαφερόµενη επιχείρηση και αφορά στην κάλυψη των διοικητικών
εξόδων και των εξόδων που προκύπτουν από την αξιολόγηση των
στοιχείων της δήλωσης εγγραφής, την οποία η εν λόγω επιχείρηση
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
............ 2004.

υποβάλλει

στο

∆ιευθυντή

βάσει

των

περί

Ραδιοεπικοινωνιών

(Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισµών του 2004.

«τέλος εξετάσεων» σηµαίνει το τέλος που καταβάλλει στο ∆ιευθυντή,
πρόσωπο για να δικαιούται να παρακαθίσει σε εξετάσεις ή υποβληθεί
σε δοκιµές, κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 47(1) του Νόµου.
«τέλος λειτουργίας» σηµαίνει τέλος που καταβάλλει στο ∆ιευθυντή η
εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση –
(α) Για τη χορήγηση σε αυτήν ατοµικού δικαιώµατος χρήσης και
αφορά (i)

στη χρονική περίοδο από την ηµεροµηνία έκδοσης του
ατοµικού δικαιώµατος χρήσης µέχρι και την ηµεροµηνία
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λήξης του δικαιώµατος χρήσης, που είναι η 31η
∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο εκδόθηκε η το
ατοµικό δικαίωµα χρήσης, και
(ii)

στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την
παρακολούθηση της άσκησης των δικαιωµάτων που
εκπηγάζουν από
αντικατοπτρίζει

το ατοµικό δικαίωµα χρήσης και
επίσης

την

αξία

του

φάσµατος

ραδιοσυχνοτήτων που η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση
έχει δικαίωµα να χρησιµοποιεί βάσει του ατοµικού
δικαιώµατος χρήσης, ή
(β)

για την άσκηση του δια γενικής εξουσιοδότησης χορηγούµενου
δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που βάσει του άρθρου
21(1)(α)

ή

(β)

του

Νόµου

υπόκειται

τόσο

σε

γενική

εξουσιοδότηση όσο και σε εγγραφή, το οποίο τέλος αφορά (i)

στη χρονική περίοδο από την ηµεροµηνία υποβολής της
δήλωσης εγγραφής µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου του
έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση εγγραφής, και

(ii) στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την
παρακολούθηση της άσκησης του εν λόγω δικαιώµατος
που εκπηγάζει από τη γενική εξουσιοδότηση.
«τέλος τροποποίησης» σηµαίνει το τέλος που καταβάλλει στο
∆ιευθυντή εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση, σε περίπτωση που η
εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση υποβάλει στο ∆ιευθυντή (α) Εάν πρόκειται για ατοµικό δικαίωµα χρήσης, στοιχεία τα οποία
είναι διαφορετικά από αυτά βάσει των οποίων ο ∆ιευθυντής της
χορήγησε ατοµικό δικαίωµα χρήσης, ή
(β) εάν πρόκειται για γενική εξουσιοδότηση υποκείµενη σε εγγραφή,
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τροποποίηση της δήλωσης εγγραφής της, την οποία η
εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση έχει υποβάλει στο ∆ιευθυντή βάσει
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι)
............... 2004.

των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισµών του
2004, και

το τέλος αυτό αφορά στην κάλυψη διοικητικών εξόδων και των εξόδων
που προκύπτουν από την αξιολόγηση των διαφοροποιούµενων ή
τροποποιητικών στοιχείων τα οποία υποβάλλονται.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στους παρόντες
Κανονισµούς και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που
τους αποδίδει ο Νόµος.
(3)

Στους

παρόντες

Κανονισµούς,

αναφορά

σε

άλλους

κανονισµούς σηµαίνει τους εν λόγω κανονισµούς όπως εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΤΕΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
Καταβολή τέλους
αίτησης.
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
………… 2004.
Πρώτο
Παράρτηµα.

3.-(1) Το τέλος αίτησης, το οποίο αιτητής ατοµικού δικαιώµατος
χρήσης καταβάλλει στο ∆ιευθυντή µε την υποβολή της αίτησής του
βάσει

του

Κανονισµού

14(1)

των

περί

Ραδιοεπικοινωνιών

(Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισµών του 2004, είναι το κατά περίπτωση
καθοριζόµενο στο Πρώτο Παράρτηµα τέλος αίτησης.

(2) Εάν ο ∆ιευθυντής λάβει αίτηση, για την οποία ο αιτητής αρνηθεί
ή παραλείψει να καταβάλει το τέλος αίτησης που αναφέρεται στην
παράγραφο (1), η εν λόγω αίτηση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται.
σε τέτοια περίπτωση, ο ∆ιευθυντής ενηµερώνει γραπτώς τον αιτητή.
Καταβολή
τέλους
λειτουργίας.
∆εύτερο

4.-(1) Εάν ο ∆ιευθυντής αποφασίσει να χορηγήσει ατοµικό
δικαίωµα χρήσης σε αιτητή, ο εν λόγω αιτητής υποχρεούται να
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Παράρτηµα,
Μέρος 1.

καταβάλει στο ∆ιευθυντή το κατά περίπτωση αναφερόµενο στο Μέρος
1 του ∆ευτέρου Παραρτήµατος τέλος λειτουργίας, εντός ενός µηνός
από την ηµεροµηνία έκδοσης του ατοµικού δικαιώµατος χρήσης, ή εάν
πρόκειται για περίπτωση που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου
34(1)(α)(ii) του Νόµου, το καθοριζόµενο από το ∆ιευθυντή τέλος
λειτουργίας.
(2) Εάν ο αιτητής αρνηθεί ή παραλείψει να συµµορφωθεί µε την
αναφερόµενη στην παράγραφο (1) υποχρέωσή του, ο ∆ιευθυντής
τερµατίζει το χορηγηθέν στον αιτητή ατοµικό δικαίωµα χρήσης.

Καταβολή
τέλους
ανανέωσης.
Τρίτο
Παράρτηµα,
Μέρος 1.

5.-(1) Ο κάθε κάτοχος ατοµικού δικαιώµατος χρήσης υποχρεούται να
καταβάλει στο ∆ιευθυντή το κατά περίπτωση καθοριζόµενο στο Μέρος
1 του Τρίτου Παραρτήµατος τέλος ανανέωσης µέχρι την ηµεροµηνία
λήξης του εν λόγω δικαιώµατος χρήσης, εάν επιθυµεί να συνεχίσει να
ασκεί τη συγκεκριµένη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα για το
αµέσως επόµενο έτος.
(2) Εάν η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση αρνηθεί ή παραλείψει να
συµµορφωθεί µε την αναφερόµενη στην παράγραφο (1) υποχρέωσή
της εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία κατά την οποία το τέλος
ανανέωσης καθίσταται πληρωτέο, ο ∆ιευθυντής τερµατίζει το ατοµικό
δικαίωµα χρήσης της εξουσιοδοτηµένης επιχείρησης.

Καταβολή τέλους
τροποποίησης
αίτησης.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
Τρίτο (Ι):
........... 2004
Τέταρτο
παράρτηµα,
Μέρος 1.
Χρονική
περίοδος
καταβολής
τέλους.

6. Το τέλος τροποποίησης, το οποίο

εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση

καταβάλλει στο ∆ιευθυντή βάσει του Κανονισµού 19(1) των περί
Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισµών του 2004, είναι το
κατά

περίπτωση

καθοριζόµενο

στο

Μέρος

1

του

Τέταρτου

Παραρτήµατος τέλος τροποποίησης.

7. Ανεξάρτητα από τους Κανονισµούς 3, 4, 5 και 6 των παρόντων
Κανονισµών,

σε

περίπτωση

που

η

ραδιοεπικοινωνιακή

δραστηριότητα, η οποία αποτελεί το αντικείµενο ατοµικού δικαιώµατος
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Επίσηµη
Εφηµερίδα
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
.......... 2004.

χρήσης, είναι η αναφερόµενη στον Κανονισµό 11(ζ) των περί
Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισµών του 2004, τέλος
αίτησης ή λειτουργίας ή ανανέωσης ή τροποποίησης, το οποίο αφορά
σε τέτοια εξουσιοδότηση, καθίσταται καταβλητέο στη µεταγενέστερη
από τις ακολούθως αναφερόµενες ηµεροµηνίες:
(α) Η ηµεροµηνία κατά την οποία προβλέπεται η καταβολή του
τέλους, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 3, 4, 5 ή 6
των παρόντων Κανονισµών.
(β) η επερχόµενη ηµεροµηνία δεκαπέντε ηµέρες µετά από την
κοινοποίηση, στον έχοντα την υποχρέωση της καταβολής του
τέλους, της απόφασης του ∆ιευθυντή η οποία αναφέρεται στην

Πρώτο
Παράρτηµα.
Τρίτο
Παράρτηµα,
Μέρος 1.

παράγραφο

1(ε)

του

Πρώτου

Παραρτήµατος

ή,

κατά

περίπτωση, στην παράγραφο 1(στ) του Μέρους 1 του Τρίτου
Παραρτήµατος.

Μερική

8.-(1) Σε περίπτωση που ατοµικό δικαίωµα χρήσης τερµατίζεται κατά

επιστροφή τελών

τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 32 ή 33 του Νόµου, ο ∆ιευθυντής

λειτουργίας ή
ανανέωσης.

επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση µέρος του τέλους
λειτουργίας που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση, ως
ακολούθως:
(α) Εάν το εν λόγω ατοµικό δικαίωµα χρήσης τερµατιστεί µέσα στο
πρώτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση το µέρος του
τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται µε το 75% του κατά
περίπτωση

Τρίτο
Παράρτηµα,
Μέρος 1.

ισχύοντος

τέλους

ανανέωσης

κατά

τα

διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 5 και το Μέρος 1 του Τρίτου
Παραρτήµατος.
(β) εάν το εν λόγω ατοµικό δικαίωµα χρήσης τερµατιστεί µέσα στο
δεύτερο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση το µέρος του
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τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται µε το 50% του κατά
περίπτωση
Τρίτο
Παράρτηµα,
Μέρος 1.

ισχύοντος

τέλους

ανανέωσης

κατά

τα

διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 5 και το Μέρος 1 του Τρίτου
Παραρτήµατος.
(γ) εάν το εν λόγω ατοµικό δικαίωµα χρήσης τερµατιστεί µέσα στο
τρίτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση το µέρος του
τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται µε το 25% του κατά
περίπτωση

Τρίτο
Παράρτηµα,
Μέρος 1.

ισχύοντος

τέλους

ανανέωσης

κατά

τα

διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 5 και το Μέρος 1 του Τρίτου
Παραρτήµατος.
(δ) εάν το εν λόγω ατοµικό δικαίωµα χρήσης τερµατιστεί µέσα στο
τέταρτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
δεν επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση οποιοδήποτε
µέρος του τέλους λειτουργίας.
(2) Σε περίπτωση που ατοµικό δικαίωµα χρήσης τερµατίζεται κατά
τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 32 ή 33 του Νόµου, ο ∆ιευθυντής
επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση µέρος του τέλους
ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση, ως
ακολούθως:
(α) Εάν το εν λόγω ατοµικό δικαίωµα χρήσης τερµατιστεί µέσα στο
πρώτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση το 75% του
τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτηµένη
επιχείρηση για το τρέχον έτος.
(β) εάν το εν λόγω ατοµικό δικαίωµα χρήσης τερµατιστεί µέσα στο
δεύτερο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση το 50% του
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τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτηµένη
επιχείρηση για το τρέχον έτος.
(γ) εάν το εν λόγω ατοµικό δικαίωµα χρήσης τερµατιστεί µέσα στο
τρίτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση το 25% του
τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτηµένη
επιχείρηση για το τρέχον έτος.
(δ) εάν το εν λόγω ατοµικό δικαίωµα χρήσης τερµατιστεί µέσα στο
τέταρτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
δεν επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση οποιοδήποτε
µέρος του τέλους ανανέωσης.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΤΕΛΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
Καταβολή τέλους
εγγραφής.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
............ 2004
Πέµπτο
Παράρτηµα.

9.-(1) Το τέλος εγγραφής, το οποίο ενδιαφερόµενη επιχείρηση
καταβάλλει στο ∆ιευθυντή, µε την υποβολή της δήλωσης εγγραφής
της,

βάσει

του

Κανονισµού

7

των

περί

Ραδιοεπικοινωνιών

(Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισµών του 2004, είναι το καθοριζόµενο στο
Πέµπτο Παράρτηµα τέλος εγγραφής.

(2) Εάν ο ∆ιευθυντής λάβει δήλωση εγγραφής για την οποία η
ενδιαφερόµενη επιχείρηση αρνηθεί ή παραλείψει να καταβάλει το
τέλος εγγραφής που αναφέρεται στην παράγραφο (1), ο ∆ιευθυντής
δεν

καταχωρεί

την

εν

λόγω

επιχείρηση

στο

Μητρώο

Εξουσιοδοτήσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 18(3) του Νόµου, και η
ενδιαφερόµενη

επιχείρηση

δεν

αποκτά

το

δικαίωµα

άσκησης

ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας, το οποίο δικαίωµα χορηγείται
δια του Κανονισµού 8 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις)
Κανονισµών του 2004.
Καταβολή τέλους
λειτουργίας.

10.-(1) Ενδιαφερόµενη επιχείρηση, η οποία βάσει του Κανονισµού 7
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Επίσηµη
Εφηµερίδα
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
............. 2004

των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισµών του
2004, έχει υποβάλει στο ∆ιευθυντή δήλωση εγγραφής και έχει
καταβάλει στο ∆ιευθυντή το αναφερόµενο στον Κανονισµό 9 των
παρόντων Κανονισµών τέλος εγγραφής, υποχρεούται να καταβάλει
στο ∆ιευθυντή εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής

∆εύτερο
Παράρτηµα,
Μέρος 2.

της δήλωσης εγγραφής, το κατά περίπτωση αναφερόµενο στο Μέρος
2 του ∆ευτέρου Παραρτήµατος τέλος λειτουργίας ή, εάν πρόκειται για
περίπτωση που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 34(2)(β), το
καθοριζόµενο από το ∆ιευθυντή τέλος λειτουργίας.
(2) Εάν η ενδιαφερόµενη επιχείρηση αρνηθεί ή παραλείψει να
συµµορφωθεί µε την αναφερόµενη στην παράγραφο (1) υποχρέωσή
της, ο ∆ιευθυντής διαγράφει την εν λόγω επιχείρηση από το Μητρώο
Εξουσιοδοτήσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 18(3) του Νόµου, και η
ενδιαφερόµενη

επιχείρηση

δεν

αποκτά

το

δικαίωµα

άσκησης

ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας, το οποίο δικαίωµα χορηγείται
διά του Κανονισµού 8 των περί Ραδιοεπικοινωνιών ( Εξουσιοδοτήσεις)
Κανονισµών του 2004.
Καταβολή τέλους
ανανέωσης.

11.-(1) Εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση, η οποία –
(α) Ασκεί, σε εκάστοτε τρέχον έτος, το δια γενικής εξουσιοδότησης
χορηγούµενο δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που βάσει
του άρθρου 21(1)(α) ή (β) του Νόµου, υπόκειται τόσο σε γενική
εξουσιοδότηση όσο και σε εγγραφή, και
(β) επιθυµεί να συνεχίσει να ασκεί το προαναφερόµενο δικαίωµα
το αµέσως επόµενο έτος,
υποχρεούται να καταβάλει στο ∆ιευθυντή µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου ή
εάν πρόκειται για περίπτωση που αναφέρεται στην επιφύλαξη του
άρθρου 34(2)(β), µέχρι την ηµεροµηνία που καθορίζεται στη σχετική
γενική

εξουσιοδότηση,

του

εκάστοτε

τρέχοντος

έτους

το

11
Τρίτο
Παράρτηµα,
Μέρος 2.

αναφερόµενο στο Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήµατος τέλος
ανανέωσης.
(2) Εάν εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση αρνηθεί ή παραλείψει να
συµµορφωθεί µε την αναφερόµενη στην παράγραφο (1) υποχρέωσή,
εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία κατά την οποία το τέλος
ανανέωσης καθίσταται πληρωτέο, ο ∆ιευθυντής διαγράφει την εν λόγω
επιχείρηση από το Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων, που αναφέρεται στο
άρθρο 18(3) του Νόµου, και η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση δεν έχει
πλέον το δικαίωµα άσκησης ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας, το

Επίσηµη
Εφηµερίδα
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
............. 2004.

οποίο δικαίωµα χορηγείται διά του Κανονισµού 8 των περί

Καταβολή τέλους
τροποποίησης
δήλωσης
εγγραφής.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
.......... 2004.
Τέταρτο
Παράρτηµα,
Μέρος 2.

12.

Μερική
επιστροφή τελών
λειτουργίας ή
ανανέωσης.

13.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (3), σε περίπτωση που

Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισµών του 2004.

Το

τέλος

τροποποίησης

δήλωσης

εγγραφής,

το

οποίο

εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση καταβάλλει στο ∆ιευθυντή βάσει του
Κανονισµού 10(1) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις)
Κανονισµών του 2004 είναι το καθοριζόµενο στο Μέρος 2 του
Τέταρτου Παραρτήµατος τέλος τροποποίησης.

γενική εξουσιοδότηση τερµατίζεται κατά τα διαλαµβανόµενα στο
άρθρο 32 ή 33 του Νόµου, ο ∆ιευθυντής επιστρέφει στην
εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση µέρος του τέλους λειτουργίας που έχει
καταβάλει η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση, ως ακολούθως:
(α) Εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερµατιστεί µέσα στο
πρώτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση το µέρος του
τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται µε το 75% του ισχύοντος
τέλους ανανέωσης κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 11

Τρίτο
Παράρτηµα,

και το Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήµατος.
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Μέρος 2.

(β) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερµατιστεί µέσα στο
δεύτερο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση το µέρος του
τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται µε το 50% του ισχύοντος
τέλους ανανέωσης κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 11
Τρίτο
Παράρτηµα,
Μέρος 2.

και το Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήµατος.

(γ) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερµατιστεί µέσα στο τρίτο
τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής επιστρέφει
στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση το µέρος του τέλους
λειτουργίας το οποίο ισούται µε το 25% του ισχύοντος τέλους
ανανέωσης κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 11 και το
Τρίτο
Παράρτηµα,
Μέρος 2.

Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήµατος.

(δ) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερµατιστεί µέσα στο
τέταρτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
δεν επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση οποιοδήποτε
µέρος του τέλους λειτουργίας.
(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (3), σε περίπτωση που
γενική εξουσιοδότηση τερµατίζεται κατά τα διαλαµβανόµενα στο
άρθρο 32 ή 33 του Νόµου, ο ∆ιευθυντής επιστρέφει στην
εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση µέρος του τέλους ανανέωσης που έχει
καταβάλει η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση, ως ακολούθως:
(α) Εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερµατιστεί µέσα στο
πρώτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση το 75% του
τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτηµένη
επιχείρηση για το τρέχον έτος.
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(β)

εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερµατιστεί µέσα στο
δεύτερο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση το 50% του
τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτηµένη
επιχείρηση για το τρέχον έτος.

(γ) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερµατιστεί µέσα στο τρίτο
τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής επιστρέφει
στην

εξουσιοδοτηµένη

επιχείρηση

το

25%

του

τέλους

ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση
για το τρέχον έτος.
(δ) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερµατιστεί µέσα στο
τέταρτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο ∆ιευθυντής
δεν επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση οποιοδήποτε
µέρος του τέλους ανανέωσης.
(3) Σε περίπτωση που γενική εξουσιοδότηση αφορά στη χρήση
ραδιοσυχνοτήτων από σταθµό ή συσκευή που βρίσκεται σε πλοίο το
οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1)(β) του Νόµου, ο ∆ιευθυντής δεν
επιστρέφει στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση οποιοδήποτε µέρος του
τέλους λειτουργίας ή του τέλους ανανέωσης.
ΜΕΡΟΣ IV – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
Απαλλαγή από
την καταβολή
τελών.

14.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Μερών ΙΙ και ΙΙΙ, σε
περίπτωση

που

εξουσιοδότηση,

υπό

µορφή

είτε

γενικής

εξουσιοδότησης είτε ατοµικού δικαιώµατος χρήσης, αφορά στη χρήση
ραδιοσυχνοτήτων από σταθµό ή συσκευή, που βρίσκεται σε πλοίο το
οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1)(β) του Νόµου και το οποίο τελεί
υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης σε αλλοδαπό
νηολόγιο-
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(α) Πρόσωπο το οποίο είναι, αναφορικά µε τέτοια εξουσιοδότηση,
αιτητής,

εξουσιοδοτηµένη

επιχείρηση,

ή

ενδιαφερόµενη

επιχείρηση, δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε από τα
τέλη τα οποία αναφέρονται στα Παραρτήµατα, και
(β) δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των Μερών ΙΙ και ΙΙΙ και των
Παραρτηµάτων, καθώς και οι διατάξεις άλλων εκδιδοµένων
δυνάµει του Νόµου κανονισµών οι οποίες απαιτούν την
καταβολή οποιουδήποτε τέτοιου τέλους, και
(γ) η µη καταβολή τέλους κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόντα
Κανονισµό δεν συνιστά ποινικό αδίκηµα ούτε υπόκειται σε
διοικητικό πρόστιµο.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Μερών ΙΙ και ΙΙΙ, σε
περίπτωση

που

εξουσιοδότηση,

υπό

µορφή

είτε

γενικής

εξουσιοδότησης είτε ατοµικού δικαιώµατος χρήσης, αφορά στη χρήση
ραδιοσυχνοτήτων από σταθµό ή συσκευή, που είτε βρίσκεται σε
Πρεσβεία ή ∆ιπλωµατική Αποστολή είτε χρησιµοποιείται από τον
Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών στη Κύπρο(α)

Πρόσωπο

το

οποίο

είναι,

αναφορικά

µε

τέτοια

εξουσιοδότηση, αιτητής, εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση ή
ενδιαφερόµενη επιχείρηση, δεν υποχρεούται να καταβάλει
οποιοδήποτε από τα τέλη τα οποία αναφέρονται στα
Παραρτήµατα, και
(β) δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των Μερών ΙΙ και ΙΙΙ και των
Παραρτηµάτων,

καθώς

και

οι

διατάξεις

άλλων

εκδιδόµενων δυνάµει του Νόµου Κανονισµών οι οποίες
απαιτούν την καταβολή τέτοιου τέλους, και
(γ)

η µη καταβολή τέλους κατά τα διαλαµβανόµενα στον

15
παρόντα Κανονισµό δεν συνιστά ποινικό αδίκηµα ούτε
υπόκειται σε διοικητικό πρόστιµο.
ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Καταβολή τέλους
εξετάσεων.

15. Πρόσωπο δικαιούται να παρακαθίσει σε εξετάσεις ή να υποβληθεί

Έκτο
Παράρτηµα.

καταβάλει προκαταβολικά στο ∆ιευθυντή το αναφερόµενο στο Έκτο

στις δοκιµές, που αναφέρονται στο άρθρο 47(1) του Νόµου, µόνο εάν
Παράρτηµα τέλος εξέτασης.

ΜΕΡΟΣ VI – ΤΕΛΗ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
Καταβολή τέλους
εξουσιοδότησης
µικρής διάρκειας.
Έβδοµο
Παράρτηµα.

16. Τα καθοριζόµενα στο Έβδοµο Παράρτηµα τέλη, σε σχέση µε
εξουσιοδότηση µικρής διάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 27(2) του
Νόµου, καταβάλλονται µε τη χορήγηση της εν λόγω εξουσιοδότησης.

ΜΕΡΟΣ VΙΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Καταργήσεις.

17. Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισµών καταργούνται οι

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
31.1.2003.

περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισµοί του 2003.
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισµοί 3(1) και 7 και Τέταρτο Παράρτηµα)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος αίτησης, το
οποίο αιτητής για χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης
καταβάλλει κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 3, είναι το
κατά περίπτωση καθοριζόµενο ως ακολούθως, ανάλογα µε τη
ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα που αποτελεί αντικείµενο του
αιτούµενου ατοµικού δικαιώµατος χρήσης:
(α) Τέλος αίτησης ΛΚ £90, σε περίπτωση που η σχετική
ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η καθοριζόµενη
στον

Κανονισµό

11(α),

Ραδιοεπικοινωνιών

(β)

ή

(Εξουσιοδοτήσεις)

(γ)

των

Κανονισµών

περί
του

2004.
(β) τέλος αίτησης ΛΚ £65, σε περίπτωση που η σχετική
ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η καθοριζόµενη
στον Κανονισµό 11(δ) των προαναφεροµένων Κανονισµών.
(γ) τέλος αίτησης ΛΚ £30, σε περίπτωση που η σχετική
ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η καθοριζόµενη
στον Κανονισµό 11(ε) των προαναφεροµένων Κανονισµών.
(δ) τέλος αίτησης ΛΚ £65, σε περίπτωση που η σχετική
ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η καθοριζόµενη
στον

Κανονισµό

11(στ)

των

προαναφεροµένων

σχετική

ραδιοεπικοινωνιακή

Κανονισµών.
(ε)

σε

περίπτωση

που

η

δραστηριότητα είναι η καθοριζόµενη στον Κανονισµό 11(ζ)
των προαναφεροµένων Κανονισµών, το τέλος αίτησης είναι
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το αποφασιζόµενο από το ∆ιευθυντή ως εύλογο τέλος
αίτησης, ανάλογα µε το είδος και τη φύση του συστήµατος
που σχετίζεται µε τη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα και
λαµβάνοντας

υπόψη

τυχόν

αντιστοιχία

αυτής

της

ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας µε οποιαδήποτε άλλη
από τις καθοριζόµενες στον Κανονισµό 11(α) µέχρι και (στ)
των προαναφεροµένων Κανονισµών.
2. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού 14(1), σε περίπτωση που
αιτούµενο

ατοµικό

δικαίωµα

χρήσης

αφορά

στη

χρήση

ραδιοσυχνοτήτων από σταθµό ή συσκευή, που βρίσκεται σε πλοίο
το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1)(β) του Νόµου, το τέλος
αίτησης, το οποίο αιτητής για χορήγηση τέτοιου

δικαιώµατος

χρήσης καταβάλλει κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 3,
είναι τέλος αίτησης ΛΚ £10.
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισµοί 4(1) και 10(1))
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Μέρος 1
Τέλος λειτουργίας αναφορικά µε ατοµικό δικαίωµα χρήσης
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το τέλος λειτουργίας, το
οποίο αιτητής για χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης
καταβάλλει βάσει του Κανονισµού 4, είναι το κατά περίπτωση
υπολογιζόµενο ως ακολούθως:
(α) Εάν η ηµεροµηνία χορήγησης του ατοµικού δικαιώµατος
χρήσης εµπίπτει µέσα στο πρώτο τρίµηνο του εκάστοτε
τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο µε το τέλος
ανανέωσης.

(β) εάν η ηµεροµηνία χορήγησης του ατοµικού δικαιώµατος
χρήσης εµπίπτει µέσα στο δεύτερο τρίµηνο του εκάστοτε
τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο µε το 75%
του τέλους ανανέωσης.
(γ) εάν η ηµεροµηνία χορήγησης του ατοµικού δικαιώµατος
χρήσης εµπίπτει µέσα στο τρίτο τρίµηνο του εκάστοτε
τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο µε το 50%
του τέλους ανανέωσης.
(δ) εάν η ηµεροµηνία χορήγησης του ατοµικού δικαιώµατος
χρήσης εµπίπτει µέσα στο τέταρτο τρίµηνο του εκάστοτε
τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο µε το 25%
του τέλους ανανέωσης.
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2. Αναφορά σε τέλος ανανέωσης στην παράγραφο 1 σηµαίνει το
κατά περίπτωση ισχύον τέλος ανανέωσης αναφορικά µε ατοµικό
δικαίωµα χρήσης, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 5 και
Τρίτο Παράρτηµα,
Μέρος 1.

το Μέρος 1 του Τρίτου Παραρτήµατος.
3. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού 14(1), σε περίπτωση που
αιτούµενο

ατοµικό

δικαίωµα

χρήσης

αφορά

στη

χρήση

ραδιοσυχνοτήτων από σταθµό ή συσκευή, που βρίσκεται σε πλοίο
το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1)(β) του Νόµου, το τέλος
λειτουργίας, το οποίο αιτητής για χορήγηση τέτοιου δικαιώµατος
χρήσης καταβάλλει κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 4,
είναι τέλος λειτουργίας ΛΚ £10.
Μέρος 2
Τέλος λειτουργίας αναφορικά µε γενική εξουσιοδότηση
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το τέλος λειτουργίας, το
οποίο

εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση

καταβάλλει βάσει του

Κανονισµού 10, είναι το κατά περίπτωση υπολογιζόµενο ως
ακολούθως:
(α) Εάν η

ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης εγγραφής

εµπίπτει µέσα στο πρώτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος
έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο µε το τέλος ανανέωσης.

(β) εάν η ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης εγγραφής
εµπίπτει µέσα στο δεύτερο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος
έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο µε το 75% του τέλους
ανανέωσης.
(γ) εάν η ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης εγγραφής
εµπίπτει µέσα στο τρίτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος
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έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο µε το 50% του τέλους
ανανέωσης.
(δ) εάν η ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης εγγραφής
εµπίπτει µέσα στο τέταρτο τρίµηνο του εκάστοτε τρέχοντος
έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο µε το 25% του τέλους
ανανέωσης.

2. Αναφορά σε τέλος ανανέωσης στην παράγραφο 1 σηµαίνει το
ισχύον τέλος ανανέωσης αναφορικά µε γενική εξουσιοδότηση,
Τρίτο Παράρτηµα,
Μέρος 2.

κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 11 και το Μέρος 2 του
Τρίτου Παραρτήµατος.
3. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού 14(1), σε περίπτωση χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων από

σταθµούς ή συσκευές, υπό καθεστώς

γενικής εξουσιοδότησης, που βρίσκονται σε πλοίο το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 46(1)(β) του Νόµου, το τέλος λειτουργίας,
το οποίο εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση

καταβάλλει βάσει του

Κανονισµού 10, είναι τέλος λειτουργίας ΛΚ £10, ανεξάρτητα από
τον αριθµό των εν λόγω σταθµών ή συσκευών.
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισµοί 5(1) και 7 και 8(1) και 11(1) και 13(1) και ∆εύτερο Παράρτηµα)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Μέρος 1
Τέλος ανανέωσης αναφορικά µε ατοµικό δικαίωµα χρήσης
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος ανανέωσης, το
οποίο

εξουσιοδοτηµένη

επιχείρηση

καταβάλλει

βάσει

του

Κανονισµού 5 για ανανέωση του ατοµικού δικαιώµατος χρήσης
της, είναι το κατά περίπτωση αναφερόµενο ως ακολούθως,
ανάλογα µε τη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα που αποτελεί
αντικείµενο του ατοµικού δικαιώµατος χρήσης:
(α) Σε

περίπτωση

που

η

σχετική

ραδιοεπικοινωνιακή

δραστηριότητα είναι η αναφερόµενη στον Κανονισµό 11(α)
ή (β) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις)
Κανονισµών του 2004, και το ατοµικό δικαίωµα χρήσης –
(i)

αφορά στη χρήση ενός καναλιού εύρους ζώνης 12.5
kHz (µια συχνότητα) και γεωγραφική κάλυψη ΑΟ η
οποία αντιστοιχεί σε εµβαδόν κύκλου ακτίνας 30 km,
το τέλος ανανέωσης είναι είτε ΛΚ £618, εάν το
ατοµικό δικαίωµα χρήσης αφορά αποκλειστική χρήση
ραδιοσυχνοτήτων, είτε ΛΚ £124, εάν το ατοµικό
δικαίωµα

χρήσης

αφορά

µεριζόµενη

χρήση

ραδιοσυχνοτήτων, ή
(ii)

αφορά στη χρήση πέραν της µιας συχνότητας ή/και
µεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη από αυτή που
ορίζεται στην υπό-υποπαράγραφο (i), το τέλος
ανανέωσης είναι το υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τον
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τύπο :
TVK = vkTo,
όπου το To είναι το κατά περίπτωση ισχύον τέλος
ανανέωσης κατά τα διαλαµβανόµενα στην υπόυποπαράγραφο

(i),

v

είναι

ο

αριθµός

των

συχνοτήτων και k είναι ο επόµενος ακέραιος αριθµός
που αντιστοιχεί στο λόγο Ak / ΑΟ, όπου Ak είναι το
εµβαδόν της επιθυµητής περιοχής κάλυψης.
(β) σε

περίπτωση

που

η

σχετική

ραδιοεπικοινωνιακή

δραστηριότητα είναι η καθοριζόµενη στον Κανονισµό 11(γ)
των προαναφεροµένων Κανονισµών, το τέλος ανανέωσης
είναι είτε ΛΚ £1235, εάν το ατοµικό δικαίωµα χρήσης αφορά
αποκλειστική χρήση ραδιοσυχνοτήτων, είτε ΛΚ £124, εάν το
ατοµικό

δικαίωµα

ραδιοσυχνοτήτων
(γ) σε

περίπτωση

χρήσης

αφορά

µεριζόµενη

χρήση

.

που

η

σχετική

ραδιοεπικοινωνιακή

δραστηριότητα είναι η καθοριζόµενη στον Κανονισµό 11(δ)
των προαναφεροµένων Κανονισµών, το τέλος ανανέωσης
κάθε δορυφορικής ζεύξης εκποµπής έχει ως ακολούθως,
ανάλογα µε το εύρος ζώνης του σήµατος εκποµπής:
(i)

Τέλος

ανανέωσης

ΛΚ£300,

για

εύρος

ζώνης

µικρότερο των 500 kHz,
(ii)

τέλος ανανέωσης ΛΚ£600, για εύρος ζώνης 500 kHz
ή εύρος ζώνης το οποίο υπερβαίνει τα 500 kHz αλλά
είναι µικρότερο από 2 MHz,

(iii)

τέλος ανανέωσης ΛΚ£1000, για εύρος ζώνης 2 ΜΗz
ή εύρος ζώνης το οποίο υπερβαίνει τα 2 ΜΗz αλλά
δεν υπερβαίνει τα 18ΜΗz,

(iv)

τέλος ανανέωσης ΛΚ£3000 για εύρος ζώνης ίσο ή
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µεγαλύτερο των 18 MHz.
(δ)

σε

περίπτωση

που

η

σχετική

ραδιοεπικοινωνιακή

δραστηριότητα είναι η αναφερόµενη στον Κανονισµό 11(ε)
των προαναφεροµένων Κανονισµών, το τέλος ανανέωσης
είναι ΛΚ£15.
(ε)

σε

περίπτωση

που

η

σχετική

ραδιοεπικοινωνιακή

δραστηριότητα είναι η καθοριζόµενη στον Κανονισµό 11(στ)
των προαναφεροµένων Κανονισµών, το τέλος ανανέωσης
κάθε επίγειας ζεύξης εκποµπής έχει ως ακολούθως,
ανάλογα µε το εύρος ζώνης του σήµατος εκποµπής:
(i)

τέλος

ανανέωσης

ΛΚ£200,

για

εύρος

ζώνης

µικρότερο των 10 ΜΗz,
(ii)

τέλος ανανέωσης ΛΚ£1000, για εύρος ζώνης 10 ΜΗz
ή εύρος ζώνης το οποίο υπερβαίνει τα 10 MHz αλλά
είναι µικρότερο από 20 MHz,

(iii)

τέλος ανανέωσης ΛΚ£1500, για εύρος ζώνης 20 ΜΗz
ή εύρος ζώνης το οποίο υπερβαίνει τα 20 MHz αλλά
δεν υπερβαίνει τα 30 MHz,

(iv)

τέλος ανανέωσης ΛΚ£2000, για εύρος ζώνης ίσο ή
µεγαλύτερο των 30 ΜΗz.

(στ) σε

περίπτωση

που

η

σχετική

ραδιοεπικοινωνιακή

δραστηριότητα είναι η καθοριζόµενη στον Κανονισµό 11(ζ)
των προαναφεροµένων Κανονισµών, το τέλος ανανέωσης
είναι το αποφασιζόµενο από το ∆ιευθυντή ως εύλογο τέλος
ανανέωσης, ανάλογα µε το είδος και τη φύση του
συστήµατος που σχετίζεται µε τη ραδιοεπικοινωνιακή
δραστηριότητα,

και

λαµβάνοντας

υπόψη

την

τυχόν

αντιστοιχία αυτής της ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας
µε

οποιαδήποτε

άλλη

από

τις

αναφερόµενες

στον

Κανονισµό 11(α) µέχρι και (στ) των προαναφεροµένων
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Κανονισµών.
2. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού 14(1), σε περίπτωση που
ισχύον

ατοµικό

δικαίωµα

χρήσης

αφορά

στη

χρήση

ραδιοσυχνοτήτων από σταθµό ή συσκευή, που βρίσκεται σε πλοίο
το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1)(β) του Νόµου, το τέλος
ανανέωσης, το οποίο

εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση καταβάλλει

βάσει του Κανονισµού 5 για ανανέωση τέτοιου

ατοµικού

δικαιώµατος χρήσης, είναι τέλος ανανέωσης ΛΚ £10.
Μέρος 2
Τέλος ανανέωσης αναφορικά µε γενική εξουσιοδότηση
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος ανανέωσης, το
οποίο

εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση καταβάλλει βάσει του

Κανονισµού 11, είναι τέλος ανανέωσης ΛΚ£50.
2. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού 14(1), σε περίπτωση χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων από σταθµούς ή συσκευές, υπό καθεστώς
γενικής εξουσιοδότησης, που βρίσκονται σε πλοίο το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 46(1)(β) του Νόµου, το τέλος ανανέωσης,
το οποίο εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση καταβάλλει βάσει του
Κανονισµού 11, είναι τέλος ανανέωσης ΛΚ £10, ανεξάρτητα από
τον αριθµό των εν λόγω σταθµών ή συσκευών.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισµοί 6 και 12)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Μέρος 1
Τέλος τροποποίησης αναφορικά µε ατοµικό δικαίωµα χρήσης
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος τροποποίησης,
το οποίο

εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση καταβάλλει κατά τα

διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 6, είναι το κατά περίπτωση
αναφερόµενο ως ακολούθως:
(α) Το τέλος τροποποίησης είναι ΛΚ£15, εάν δεν ισχύει η
αναφερόµενη στην υποπαράγραφο (β) περίπτωση.
(β) το τέλος τροποποίησης ισούται µε το κατά περίπτωση
ισχύον τέλος αίτησης κατά τα διαλαµβανόµενα στον
Πρώτο
Παράρτηµα,
Μέρος 1.

Κανονισµό 3 και στο Πρώτο Παράρτηµα, σε περίπτωση
που τα νέα δεδοµένα προϋποθέτουν επαναξιολόγηση των
στοιχείων

που

έχουν

υποβληθεί

αναφορικά

µε

την

τροποποίηση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης.
2. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού 14(1), σε περίπτωση που
ισχύον

ατοµικό

δικαίωµα

χρήσης

αφορά

στη

χρήση

ραδιοσυχνοτήτων από σταθµό ή συσκευή, που βρίσκεται σε πλοίο
το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1)(β) του Νόµου, το τέλος
τροποποίησης, το οποίο εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση καταβάλλει
κατά

τα

διαλαµβανόµενα

στον

Κανονισµό

τροποποίησης ΛΚ £10.
Μέρος 2

6,

είναι

τέλος
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Τέλος τροποποίησης αναφορικά µε γενική εξουσιοδότηση
1.

Με

την

επιφύλαξη

της

παραγράφου

2,

το

τέλος

τροποποίησης, το οποίο εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση καταβάλλει
κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 12, είναι τέλος
τροποποίησης ΛΚ£15.
2. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού 14(1), σε περίπτωση που
γενική εξουσιοδότηση αφορά στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από
σταθµό ή συσκευή, που βρίσκεται σε πλοίο το οποίο αναφέρεται
στο άρθρο 46(1)(β) του Νόµου, το τέλος τροποποίησης, το οποίο
εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση καταβάλλει κατά τα διαλαµβανόµενα
στον Κανονισµό 12, είναι τέλος τροποποίησης ΛΚ £10.
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ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισµός 9(1))
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος εγγραφής, το
οποίο

ενδιαφερόµενη

επιχείρηση

καταβάλλει

κατά

τα

διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 9, είναι τέλος εγγραφής ΛΚ£15.
2. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού 14(1), σε περίπτωση που
γενική εξουσιοδότηση αφορά στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από
σταθµό ή συσκευή, που βρίσκεται σε πλοίο το οποίο αναφέρεται
στο άρθρο 46(1)(β) του Νόµου, το τέλος εγγραφής, το οποίο
ενδιαφερόµενη επιχείρηση καταβάλλει κατά τα διαλαµβανόµενα
στον Κανονισµό 9, είναι τέλος εγγραφής ΛΚ £10.
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ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισµός 15)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Το τέλος εξέτασης, το οποίο πρόσωπο καταβάλλει βάσει του
Κανονισµού 15, είναι τέλος εξέτασης ΛΚ£15.
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ΕΒ∆ΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισµός 16)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
1. Το τέλος αίτησης, το οποίο αιτητής για χορήγηση
ατοµικού

δικαιώµατος

χρήσης

µικρής

διάρκειας

καταβάλλει κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 16,
Πρώτο Παράρτηµα.

είναι το κατά περίπτωση καθοριζόµενο στο Πρώτο
Παράρτηµα

τέλος

ραδιοεπικοινωνιακή

αίτησης,

ανάλογα

δραστηριότητα

που

µε

τη

αποτελεί

αντικείµενο του αιτούµενου ατοµικού δικαιώµατος χρήσης.
2.

Το

τέλος

εγγραφής,

το

οποίο

ενδιαφερόµενη

επιχείρηση καταβάλλει κατά τα διαλαµβανόµενα στον
Κανονισµό 16, αναφορικά µε δικαίωµα χρήσης µικρής
διάρκειας το οποίο υπόκειται σε γενική εξουσιοδότηση και
εγγραφή, είναι το κατά περίπτωση καθοριζόµενο στο
Πέµπτο Παράρτηµα.

Πέµπτο Παράρτηµα τέλος εγγραφής.
3.

Το

τέλος

λειτουργίας,

το

οποίο

ενδιαφερόµενη

επιχείρηση καταβάλλει κατά τα διαλαµβανόµενα στον
Κανονισµό 16, για εξουσιοδότηση µικρής διάρκειας, είναι
το κατά περίπτωση υπολογιζόµενο ως ακολούθως:
(α)

Εάν η εξουσιοδότηση αφορά ατοµικό δικαίωµα
χρήσης, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο µε το 25% του

Τρίτο Παράρτηµα,
Μέρος 1.

κατά περίπτωση καθοριζόµενου στο Μέρος 1 του
Τρίτου Παραρτήµατος τέλους ανανέωσης, ανάλογα
µε

τη

αποτελεί

ραδιοεπικοινωνιακή
αντικείµενο

του

δραστηριότητα
αιτούµενου

που

ατοµικού

30
δικαιώµατος χρήσης.
(β)

Εάν η εξουσιοδότηση αφορά δικαίωµα χρήσης, το
οποίο

υπόκειται

σε

γενική

εξουσιοδότηση

και

εγγραφή, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο µε το 25%
Τρίτο Παράρτηµα,
Μέρος 2.

του κατά περίπτωση καθοριζόµενου στο Μέρος 2
του Τρίτου Παραρτήµατος τέλους ανανέωσης.

