Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004

97(I)/2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004
Για σκοπούς συμπλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο:
«Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το
συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων»
(Ε.Ε. αριθ. L 331 της 16/11/1989 σ. 51), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την
«Οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
30ης Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του
Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών
δραστηριοτήτων» (Ε.Ε. αριθ. L 202 της 30/07/1997 σ. 60),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών

7(Ι) του 1998

και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004,

18 (Ι) του 1998
13 (Ι) του 1999

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και

159 (Ι) του 1999

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμους του 1998 μέχρι 2003 (που στο

23 (Ι) του 2000

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός

55(Ι) του 2000

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί

134 (Ι) του 2000

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμοι του 1998

18 (Ι) του 2001
53 (Ι) του 2001

μέχρι 2004.

65 (Ι) του 2001
78 (Ι) του 2001
126 (Ι) του 2001
102 (Ι) του 2002
186 (Ι) του 2002
24 (Ι) του 2003.

Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
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ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου
«μετάδοση» αμέσως μετά τις λέξεις «με
κώδικα ή χωρίς» (τέταρτη γραμμή), των
λέξεων «και περιλαμβάνει τη διαβίβαση
προγραμμάτων

μεταξύ

επιχειρήσεων

με

σκοπό την αναμετάδοσή τους στο κοινό»
(β) με την αντικατάσταση του ορισμού του
όρου «μικρός τοπικός σταθμός» με τον
ακόλουθο νέο ορισμό:
«<μικρός

τοπικός

σταθμός>

σημαίνει

ραδιοφωνικό σταθμό που σχεδιάστηκε για
να καλύπτει μια σχετικά μικρή κοινότητα ή
περιοχή

και

ο

περιορισμένη

οποίος

ισχύ

και

λειτουργεί
σε

με

καθορισμένη

περιοχή συχνοτήτων»
(γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του
όρου «σταθμός» με τον ακόλουθο νέο
ορισμό:
«<σταθμός>

σημαίνει

τηλεοπτικό

ή

ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί με βάση
τον παρόντα Νόμο και περιλαμβάνει το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη
συντακτική

ευθύνη

ραδιοφωνικών
προγραμμάτων

για
ή

κατά

τη

σύνθεση

τηλεοπτικών
την

έννοια

που

αναφέρεται στον ορισμό της μετάδοσης, και
που τα μεταδίδει ή αναθέτει τη μετάδοσή
τους σε τρίτους»
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(δ) με την αντικατάσταση του ορισμού του
όρου «τοπικός σταθμός» με τον ακόλουθο
νέο ορισμό:
«<τοπικός σταθμός> σημαίνει σταθμό ο
οποίος καλύπτει μια σχετικά μικρή περιοχή,
όχι μεγαλύτερη από επαρχία, και ο οποίος
λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ και σε
καθορισμένη

περιοχή

συχνοτήτων,

σημαντικό δε ποσοστό των προγραμμάτων
του

καλύπτει

θέματα

τοπικού

ενδιαφέροντος»
(ε)

με

την

προσθήκη

στην

κατάλληλη

αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων
ορισμών:
«<ελεύθερος τηλεοπτικός σταθμός>» έχει
την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
από το Νόμο και περιλαμβάνει σταθμό ή
ομάδα σταθμών η οποία παρέχει δωρεάν
λήψη συνολικά τουλάχιστον στο 75% του
πληθυσμού, χωρίς συμπληρωματικά έξοδα
εκ

μέρους

του

εγκαταστάσεις
κωδικοποιημένων

κοινού
καθώς

για
και

εκπομπών

τεχνικές
σταθμό
μόνο

αναφορικά με το πρόγραμμά του που
μεταδίδεται σε μη κωδικοποιημένη μορφή

<Επιτροπή> σημαίνει την Επιτροπή των
178 του 1991.

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
<Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή
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Τηλεόραση>

σημαίνει

Σύμβαση

επί

Τηλεοράσεως,

την

της
η

οποία

Ευρωπαϊκή

Διασυνοριακής
έγινε

στο

Στρασβούργο στις 5 Μαΐου 1989 και η οποία
29 (ΙΙΙ) του 1999.

κυρώθηκε

από

τη

Δημοκρατία

με

τον

Κυρωτικό της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως επί
της Διασυνοριακής Τηλεοράσεως Νόμο του
1991, και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο
αυτής το οποίο έγινε στο Στρασβούργο στις
9 Σεπτεμβρίου 1998 και το οποίο έχει
κυρωθεί από τη Δημοκρατία με τον περί
Πρωτοκόλλου το οποίο τροποποιεί την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή
Τηλεόραση (Κυρωτικό) Νόμο του 1999 
<Κανονισμοί>

σημαίνει

Κανονισμούς

εκδιδόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 51
<κράτος μέλος> σημαίνει κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
<ραδιοφωνικός σταθμός> σημαίνει σταθμό ο
οποίος συνθέτει, μεταδίδει ή αναθέτει τη
μετάδοση

σε

τρίτους

ραδιοφωνικών

προγραμμάτων
<τηλεοπτικός σταθμός> σημαίνει σταθμό ο
οποίος συνθέτει, μεταδίδει ή αναθέτει τη
μετάδοση

σε

τρίτους

τηλεοπτικών

προγραμμάτων
<τρίτη χώρα> σημαίνει χώρα που δεν
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αποτελεί κράτος μέλος».

Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 3 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου
(2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «δημοσιογραφικής
δεοντολογίας» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «και του
κώδικα διαφημίσεων, τηλεμπορικών μηνυμάτων και
προγραμμάτων χορηγίας, όπως αυτός καθορίζεται με
Κανονισμούς,».
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του
εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(γ) Εξετάζει αυτεπάγγελτα ή μετά από παραστάσεις
ζητήματα σχετικά με την τήρηση των αρχών που
καθορίζονται στο άρθρο 26, παραβάσεις που αφορούν
την εφαρμογή των άρθρων 29 και 30, καθώς και
ζητήματα σχετικά με παρεμβολές ραδιοκυμάτων ή άλλα
προβλήματα σχετικά με τη μετάδοση του σήματος»
(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) του
εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(ζ) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους σταθμούς
σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΧΙΑ του παρόντος
Νόμου»
(δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ια) του εδαφίου
(2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «τους σταθμούς»
(πρώτη γραμμή), των λέξεων «που υπάγονται στη
5
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δικαιοδοσία της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων
του άρθρου 3Α,»
(ε) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού,
των ακόλουθων νέων παραγράφων:
«(ιβ) Ασκεί έλεγχο, αναφορικά με την τήρηση από τους
σταθμούς που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία της
Δημοκρατίας,

των

διατάξεων

του

Μέρους

ΙΧ

–

Διασυνοριακή μετάδοση
(ιγ) Ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που
της ανατίθενται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου ειδικού
νόμου που αφορά το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ή
που τις ανατίθενται δυνάμει διεθνών συμβάσεων που
συνάπτει η Δημοκρατία και αφορούν το ραδιοτηλεοπτικό
τομέα.».
Τροποποίηση του

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το

βασικού νόμου με

άρθρο 3 του ακόλουθου νέου άρθρου 3Α:

την προσθήκη νέου
άρθρου.

«Υποχρέωση

3Α. (1) Η Αρχή ασκεί έλεγχο ώστε οι

τήρησης της

εκπομπές που απευθύνονται στο κοινό και

νομοθεσίας από
σταθμούς που

μεταδίδονται από σταθμούς που υπάγονται

υπάγονται στη

στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας, να είναι

δικαιοδοσία της

σύμφωνες με τον παρόντα Νόμο και τους

Δημοκρατίας.

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,
σταθμοί που υπάγονται στη δικαιοδοσία της
Δημοκρατίας νοούνται εκείνοι –
(α) Οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη
Δημοκρατία σύμφωνα με το εδάφιο (3) του

6
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παρόντος άρθρου, ή
(β) στους οποίους εφαρμόζεται το εδάφιο (4)
του παρόντος άρθρου.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,
σταθμός θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος
στη Δημοκρατία στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α) Ο σταθμός έχει τα κεντρικά του γραφεία
στη

Δημοκρατία

αποφάσεις

για

και
τα

οι

συντακτικές

προγράμματά

του

λαμβάνονται στη Δημοκρατία
(β) ο σταθμός έχει τα κεντρικά του γραφεία
σε άλλο κράτος μέλος, αλλά οι συντακτικές
αποφάσεις

για

λαμβάνονται
εργάζεται

ένα

τα

στη

προγράμματά
Δημοκρατία,

σημαντικό

τμήμα

του
όπου
του

προσωπικού του που ασχολείται με τη
δραστηριότητα εκπομπών
(γ) ο σταθμός έχει τα κεντρικά του γραφεία
στη Δημοκρατία, αλλά σημαντικό τμήμα του
προσωπικού του που ασχολείται με τη
δραστηριότητα εκπομπών, εργάζεται τόσο
στη Δημοκρατία, όσο και σε άλλο κράτος
μέλος
(δ) ο σταθμός άρχισε για πρώτη φορά τις
εκπομπές του σύμφωνα με το νομικό
σύστημα της Δημοκρατίας και διατηρεί

7
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σταθερό και πραγματικό δεσμό με την
οικονομία αυτής, παρ’ όλο που σημαντικό
τμήμα του προσωπικού που ασχολείται με
τη δραστηριότητα εκπομπών δεν εργάζεται
ούτε στη Δημοκρατία ούτε σε άλλο κράτος
μέλος·
(ε) ο σταθμός έχει τα κεντρικά του γραφεία
στη Δημοκρατία, αλλά οι αποφάσεις για τα
προγράμματά του λαμβάνονται σε τρίτη
χώρα ή αντιστρόφως, και ένα σημαντικό
τμήμα του προσωπικού του, το οποίο
ασχολείται με τη δραστηριότητα εκπομπών,
εργάζεται στη Δημοκρατία.
(4) Οι σταθμοί οι οποίοι δεν υπάγονται στη
δικαιοδοσία της Δημοκρατίας δυνάμει του
εδαφίου (3), θεωρείται ότι υπάγονται στη
δικαιοδοσία της Δημοκρατίας στις εξής
περιπτώσεις:
(α) Όταν χρησιμοποιούν συχνότητα η οποία
έχει παραχωρηθεί από τη Δημοκρατία
(β) μολονότι δε χρησιμοποιούν συχνότητα η
οποία

έχει

Δημοκρατία,

παραχωρηθεί
χρησιμοποιούν

από

τη

δορυφορικό

δυναμικό που ανήκει στη Δημοκρατία
(γ)

μολονότι

δε

χρησιμοποιούν

ούτε

συχνότητα που έχει παραχωρηθεί από τη
Δημοκρατία ούτε δορυφορικό δυναμικό που
ανήκει
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ανοδική

σύνδεση

προς

δορυφόρο

ευρισκόμενη στη Δημοκρατία.
(5) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να
προσδιορισθεί σύμφωνα με τα εδάφια (3)
και (4) του παρόντος άρθρου πιο κράτος
μέλος έχει τη δικαιοδοσία, αρμόδιο είναι το
κράτος

μέλος

στο

οποίο

είναι

εγκατεστημένος ο σταθμός σύμφωνα με το
άρθρο 43 και επόμενα της Συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
(6) Οι διατάξεις των άρθρων 27, 28, 28Α,
29, 30, 32, 33, 34, 34Α, 34Γ και 44 του
παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στις
εκπομπές που απευθύνονται αποκλειστικά
σε τρίτες χώρες και των οποίων δε γίνεται
άμεση ή έμμεση λήψη από το κοινό στη
Δημοκρατία και/ή σε ένα ή περισσότερα από
τα άλλα κράτη μέλη.».
Αντικατάσταση του

5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

άρθρου 12 του

ακόλουθο νέο άρθρο:

βασικού νόμου.

«Άδεια ίδρυσης, 12. Η Αρχή χορηγεί άδεια για την ίδρυση,
εγκατάστασης και

εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού, ο

λειτουργίας

οποίος

σταθμού.

υπάγεται

στη

δικαιοδοσία

της

Δημοκρατίας.»

Τροποποίηση του

6. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 13 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με

την

αντικατάσταση

των

λέξεων

«Υπουργός

Συγκοινωνιών και Έργων» οπουδήποτε αυτές συναντώνται

9
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και σε οποιαδήποτε γραμματική τους παραλλαγή, με τις λέξεις
«Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων», στην ανάλογη
γραμματική παραλλαγή
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (9) αυτού αμέσως μετά τις
λέξεις «σχετική άδεια» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «που
χορηγείται από την Αρχή».
Τροποποίηση του

7. Το εδάφιο (4) του άρθρου 14 του βασικού νόμου

άρθρου 14 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «θεαματικοί»

βασικού νόμου.

(πρώτη γραμμή), με τη λέξη «θεματικοί».

Τροποποίηση του

8. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 15 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού με την
αντικατάσταση των λέξεων «από τον Υπουργό Συγκοινωνιών
και Έργων» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «από το
Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων»
(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως
ακολούθως:
(i) με την αντικατάσταση των λέξεων «από τον
Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων σύμφωνα με τον
περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμο.» (4η μέχρι 6η
γραμμή) με τις λέξεις «από το Διευθυντή του
Τμήματος

Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

του

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σύμφωνα με
τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 και
2003»
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(ii) με την αντικατάσταση της αναφοράς στον
πλαγιότιτλο αυτού με την ακόλουθη νέα αναφορά
«146 (Ι) του 2002, 15 (Ι) του 2003.»
(iii) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη αυτού
των λέξεων «του περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας
Νόμου» (3η και 4η γραμμή) με τις λέξεις «τους περί
Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 και 2003».
Τροποποίηση του

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 25 του βασικού νόμου

άρθρου 25 του

τροποποιείται ως ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) αυτού αμέσως
μετά τις λέξεις «το άρθρο 24» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων
«ή διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε δυνάμει του
άρθρου 41Α», και
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (η) αυτού με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(η) σε περίπτωση που ο Διευθυντής του Τμήματος
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών
και Έργων το ζητήσει, δυνάμει των περί Ραδιοεπικοινωνιών
Νόμων του 2002 και 2003 και με τη σύμφωνη γνώμη της
Αρχής ή».
Τροποποίηση του

10. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 27 του

άρθρου 27 του

βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος

βασικού νόμου.

αυτής, της ακόλουθης νέας πρότασης:
«Μετά από την 1η Μαΐου 2004, η Αρχή γνωστοποιεί την
έκθεση αυτή και στην Επιτροπή.».
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11. Το άρθρο 27Α του βασικού νόμου καταργείται.

βασικού νόμου με
την κατάργηση του
άρθρου 27Α.
Τροποποίηση του

12. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 28 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως
ακολούθως:
(i) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη «καταγωγής», των λέξεων «της
Δημοκρατίας και των»·
(ii)

με

την

αντικατάσταση

στην

επιφύλαξη

της

παραγράφου (γ) των λέξεων «καταγωγής κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (δεύτερη και τρίτη γραμμή),
με τις λέξεις «που αναφέρονται στην παράγραφο (α)»·
(iii) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) αυτού,
αμέσως μετά τις λέξεις «παραγωγούς εγκατεστημένους»
(τρίτη γραμμή), των λέξεων «στη Δημοκρατία ή»·
(iv) με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού
με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(στ) Τα έργα τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά, κατά την
έννοια των παραγράφων (α) έως (γ), αλλά παράγονται
στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών συμπαραγωγής που
υπογράφονται μεταξύ της Δημοκρατίας ή κρατών μελών
της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

και

τρίτων

χωρών,

θεωρούνται ευρωπαϊκά, εφόσον οι συμπαραγωγοί που
βρίσκονται στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος
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συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού
κόστους παραγωγής και η παραγωγή δεν ελέγχεται από
έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους
εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας ή των κρατών
μελών.»
(v) με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) αυτού,
αμέσως μετά τις λέξεις «που κατοικούν» (τρίτη γραμμή),
των λέξεων «στη Δημοκρατία ή».
(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(4) Τα άρθρα 27 και 28 δεν εφαρμόζονται σε τοπικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς.».
Τροποποίηση του
βασικού νόμου με την
προσθήκη νέων

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του
ακόλουθου νέου άρθρου αμέσως μετά το άρθρο 28:

άρθρων.

«Εκδηλώσεις

28Α.

μείζονος

υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας

σημασίας και
αποκλειστική
μετάδοση.

(1)

Οι

τηλεοπτικοί

σταθμοί

που

δε μεταδίδουν αποκλειστικά εκδηλώσεις οι
οποίες

καθορίζονται

σύμφωνα

με

τις

πρόνοιες του εδαφίου (2), ως εκδηλώσεις
μείζονος σημασίας για την κοινωνία κατά
τρόπο ώστε σημαντική μερίδα του κοινού στη
Δημοκρατία

να

εμποδίζεται

να

παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές μέσω
ζωντανής ή αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε
δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα.
(2) Η Αρχή καθορίζει με Γνωστοποίησή της
που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
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της Δημοκρατίας και σύμφωνα με διαδικασία
που καθορίζεται σε Κανονισμούς, κατάλογο
των εθνικών ή άλλων εκδηλώσεων τις οποίες
θεωρεί μείζονος σημασίας για την κοινωνία.
(3)

Οι

τηλεοπτικοί

σταθμοί

οι

οποίοι

υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας,
δεν ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα κατά
τρόπο ώστε σημαντική μερίδα του κοινού σε
οποιοδήποτε

άλλο

κράτος

μέλος

να

εμποδίζεται να παρακολουθήσει εκδηλώσεις
οι οποίες έχουν καθοριστεί για αντικειμενικούς
λόγους δημοσίου συμφέροντος, από το άλλο
κράτος

μέλος

ως

εκδηλώσεις

μείζονος

σημασίας για την κοινωνία σύμφωνα με την
εθνική του νομοθεσία, και έχουν κοινοποιηθεί
στην Επιτροπή, μέσω ολικής ή μερικής
ζωντανής κάλυψης ή όπου είναι αναγκαίο ή
σκόπιμο, ολικής ή μερικής αναμεταδιδόμενης
κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα.
(4) Η Αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα
μέτρα που λαμβάνει για την εφαρμογή των
εδαφίων (1), (2) και (3).
(5) Τα εδάφια (3) και (4) τίθενται σε ισχύ από
την 1η Μαίου 2004.
(6) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του
παρόντος άρθρου εκδίδονται Κανονισμοί, οι
οποίοι δύνανται να καθορίζουν μεταξύ άλλων:
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(α)

Την

έννοια

των

εκδηλώσεων

μείζονος σημασίας
(β)

τον

καθορισμό

της

σημαντικής

μερίδας του κοινού
(γ) τις διαδικασίες καθορισμού των
εκδηλώσεων μείζονος σημασίας
(δ)

τον

τρόπο

μετάδοσης

των

εκδηλώσεων μείζονος σημασίας
(ε) τους περιορισμούς στην άσκηση
αποκλειστικών δικαιωμάτων
(στ)

τις

σχετικές

θεραπείες

σε

περίπτωση παράβασης του παρόντος
άρθρου.
Τροποποίηση του

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του

βασικού νόμου με

τίτλου του Μέρους VIII, με τον ακόλουθο νέο τίτλο:

την αλλαγή τίτλου.

«ΜΕΡΟΣ VIII – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ».

Τροποποίηση του

15. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 29 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού
των λέξεων «Η Αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές των
σταθμών» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τις
λέξεις

«Οι

σταθμοί

έχουν

υποχρέωση

διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές τους»

15
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(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού
των λέξεων «Τα μέτρα που προβλέπονται στο
εδάφιο (1) επεκτείνονται» (πρώτη γραμμή), με τις
λέξεις «Η πιο πάνω στο εδάφιο (1) προβλεπόμενη
υποχρέωση, επεκτείνεται»
(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού
των λέξεων «η Αρχή μεριμνά ώστε να» (δεύτερη
γραμμή) με τις λέξεις «οι σταθμοί έχουν την
υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι».
Τροποποίηση του

16. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

βασικού νόμου με

ακόλουθο νέο άρθρο:

την αντικατάσταση
του άρθρου 30.

«Καταπολέμηση

30. Οι σταθμοί έχουν υποχρέωση να

του ρατσισμού και

διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές τους δεν

των διακρίσεων.

περιλαμβάνουν

καμία

παρότρυνση

σε

μίσος λόγω διαφορών φυλής, φύλου,
θρησκείας ή ιθαγένειας.».
Αντικατάσταση του

17. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

άρθρου 32 του

ακόλουθο νέο άρθρο:

βασικού νόμου.

«Διασυνοριακές

32. (1) Η Αρχή εξασφαλίζει την ελευθερία

μεταδόσεις.

λήψεως

και

αναμετάδοση

δεν
στη

εμποδίζει

την

Δημοκρατία

των

εκπομπών που προέρχονται από άλλα
κράτη μέλη ή από κράτη μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν
κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη
Διασυνοριακή Τηλεόραση.
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(2) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής
οποιασδήποτε διαδικασίας, θεραπείας ή
κύρωσης

για

τις

παραβάσεις

που

αναφέρονται στην παράγραφο (α), εντός
του κράτους μέλους στη δικαιοδοσία του
οποίου υπάγεται ο σχετικός σταθμός, η
Αρχή μπορεί να αναστείλει προσωρινά την
αναμετάδοση εκπομπών που προέρχονται
από σταθμούς άλλων κρατών μελών, σε
περίπτωση που συντρέχουν οι πιο κάτω
προϋποθέσεις:
(α) Η εκπομπή αντιβαίνει κατάφωρα
στα άρθρα 29 και 30 του παρόντος
Νόμου
(β)

ο

σταθμός

παρέβη

τις

αναφερόμενες στα άρθρα 29 και 30
διατάξεις δύο τουλάχιστον φορές
μέσα στο διάστημα των τελευταίων
δώδεκα μηνών
(γ)

η

Αρχή

γραπτώς
Επιτροπή

στο

έχει

κοινοποιήσει

σταθμό

τις

και

την

καταγγελλόμενες

παραβάσεις καθώς και την πρόθεσή
της να περιορίσει την αναμετάδοση
σε περίπτωση νέας παράβασης·
(δ) διαβουλεύσεις με το κράτος
μέλος από το οποίο προέρχεται η
εκπομπή

17
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Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

δεν

κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό
μέσα

σε

διάστημα

δεκαπέντε

ημερών από την κοινοποίηση που
προβλέπεται στην παράγραφο (γ),
ενώ η καταγγελλόμενη παράβαση
συνεχίζεται.
(3)

Η

Αρχή

μπορεί

να

αναστείλει

προσωρινά την αναμετάδοση εκπομπών
που προέρχονται από σταθμούς κρατών
μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που
έχουν κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση, για τους
λόγους και σύμφωνα με τις διαδικασίες
που
178 του 1991.

προνοούνται

Ευρωπαϊκής

στον

Συμβάσεως

περί

της

επί

της

Διασυνοριακής Τηλεοράσεως (Κυρωτικό)
Νόμο
29 (ΙΙΙ) του 1999.

του

1991

και

τον

περί

Πρωτοκόλλου το οποίο Τροποποιεί τη
Ευρωπαϊκή

Σύμβαση

για

τη

Διασυνοριακή

Τηλεόραση

(Κυρωτικό)

Νόμο του 1999.
(4) Τα εδάφια (2) και (3) του παρόντος
άρθρου

δεν

εφαρμόζονται

εκπομπές

που

αποκλειστικά

σε

για

τις

απευθύνονται
άλλα

από

τα

αναφερόμενα στα εδάφια (2) και (3)
κράτη, και των οποίων δε γίνεται άμεσα ή
έμμεσα λήψη σε ένα ή περισσότερα
κράτη τα οποία αναφέρονται στα εδάφια
(2) και (3).».
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Τροποποίηση του

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του

βασικού νόμου με

άρθρου 32Α αυτού.

την κατάργηση του
άρθρου 32Α.
Τροποποίηση του
άρθρου 33 του
βασικού νόμου.

19. Το εδάφιο (5) του άρθρου 33 του βασικού νόμου,
αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(5) (α) Απαγορεύεται η διαφήμιση των
φαρμάκων και των θεραπευτικών αγωγών
που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή
70 (Ι) του 2001

δυνάμει των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης

83 (Ι) του 2002.

Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας
και Τιμών) Νόμων του 2001 και 2002 από
σταθμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία
της Δημοκρατίας.
(β) Απαγορεύεται η τηλεμπορία φαρμάκων
για τα οποία απαιτείται άδεια εμπορίας
δυνάμει των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης
Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας
και Τιμών) Νόμων του 2001 και 2002 από
σταθμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία
της Δημοκρατίας.».

Τροποποίηση του

20. Το εδάφιο (4) του άρθρου 34 του βασικού νόμου

άρθρου 34 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων

βασικού νόμου.

«Η διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών είτε από το ραδιόφωνο
είτε από την τηλεόραση, απαγορεύεται» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή), με τις λέξεις «Η διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών από
σταθμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας,
απαγορεύεται».
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21. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως
μετά το άρθρο 34Β, του ακόλουθου νέου άρθρου:

άρθρου.

«Εφαρμογή

34Γ. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 26Α, 29,

ορισμένων άρθρων

32,33,34,35

σε σταθμούς
αυτοπροβολής.

και

44

εφαρμόζονται,

κατ΄αναλογία στους σταθμούς που είναι
αποκλειστικά
αυτοπροβολή.

αφιερωμένοι
Η

διαφήμιση

στην
στους

σταθμούς αυτούς επιτρέπεται εντός των
ημερήσιων ορίων που αναφέρονται στο
άρθρο 34 (1) και (2)».
Τροποποίηση του

22. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του

βασικού νόμου με

ακόλουθου νέου Μέρους ΧΙΑ αμέσως μετά το Μέρος ΧΙ:

την προσθήκη νέου
μέρους ΧΙΑ.

«ΜΕΡΟΣ ΧΙΑ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΑ
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επιβολή

41Α. (1) Η Αρχή επιβάλλει διοικητικές

διοικητικών

κυρώσεις στους σταθμούς, σύμφωνα με τις

κυρώσεων.

διατάξεις

του

παρόντος

Μέρους

για

παράβαση των διατάξειων του παρόντος
Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται
δυνάμει

αυτού,

παράβαση:

20
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(α)

Του

κώδικα

δημοσιογραφικής

δεοντολογίας όπως αυτός καθορίζεται σε
Κανονισμούς έπειτα από σχετική αίτηση
της

Επιτροπής

Δημοσιογραφικής

Δεοντολογίας
(β)

του

κώδικα

τηλεμπορικών

διαφημίσεων,

μηνυμάτων

και

προγραμμάτων χορηγίας, όπως αυτός
καθορίζεται σε Κανονισμούς
(γ) των διατάξεων των άρθρων 29 και 30
(δ) των διατάξεων του άρθρου 44 που
αφορούν το δικαίωμα απάντησης
(ε) των όρων της άδειας
(στ) των διατάξεων του άρθρου 24 για
την

καταβολή

επιβάλλονται

οποιωνδήποτε
δυνάμει

του

τελών

παρόντος

Νόμου
(στ) εγκυκλίων, οδηγιών ή συστάσεων
που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου
(β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του
παρόντος Νόμου.
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(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου
«διοικητική κύρωση» σημαίνει σύσταση,
προειδοποίηση,

προσωρινή

αναστολή

λειτουργίας σταθμού για περίοδο που δεν
υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ανάκληση της
άδειας λειτουργίας όπως καθορίζεται στο
άρθρο 25 του παρόντος Νόμου ή επιβολή
διοικητικού προστίμου, δυνάμει του άρθρου
41Β.
Διοικητικό

41Β. (1) Η Αρχή δύναται να επιβάλλει

πρόστιμο.

διοικητικό

πρόστιμο

για

κάθε

ημέρα

παράβασης από το σταθμό του παρόντος
Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται
δυνάμει αυτού, ως ακολούθως:
(α)

Μέχρι

Λ.Κ.

5.000

για

παγκύπριο

2.000

για

παγκύπριο

τηλεοπτικό σταθμό
(β)

μέχρι

Λ.Κ.

ραδιοφωνικό σταθμό
(γ) μέχρι Λ.Κ. 1.000 για τοπικό τηλεοπτικό ή
ραδιοφωνικό σταθμό
(δ)

μέχρι

Λ.Κ. 500

για

μικρό

τοπικό

ραδιοφωνικό σταθμό.
(2) Τα πιο πάνω προβλεπόμενα διοικητικά
πρόστιμα

επιβάλλονται

από

την

Αρχή

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη βαρύτητα
και τη διάρκεια της παράβασης τηρουμένης
της αρχής της αναλογικότητας.
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(3) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής
των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων
από την Αρχή διοικητικών προστίμων, η
Αρχή

λαμβάνει

δικαστικά

μέτρα

και

εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό
χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Έκδοση

41Γ.-(1)

προσωρινών

οποιασδήποτε

διαταγμάτων.

Σε

περίπτωση
διάταξης

παράβασης

του

παρόντος

Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
Κανονισμών,
επιβολή

και

ανεξάρτητα

οποιασδήποτε

από

την

διοικητικής

κύρωσης, η Αρχή δύναται να ζητήσει με
αίτησή της προς το Δικαστήριο την έκδοση
απαγορευτικού

ή

προστακτικού

διατάγματος,

περιλαμβανομένου

προσωρινού

διατάγματος,

και

εναντίον

οποιουδήποτε σταθμού ο οποίος, κατά την
κρίση της, ενέχεται ή ευθύνεται για την
παράβαση αυτή.
Κεφ. 6
11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989
51(Ι) του1999.
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988

(2) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου
εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει
του πιο πάνω εδαφίου, έχει εξουσία,
τηρουμένων

των

διατάξεων

του

περί

Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί
Δικαστηρίων Νόμων του 1960 μέχρι (αρ.2)
του 1999 και των περί Πολιτικής Δικονομίας
Διαδικαστικών Κανονισμών, να εκδώσει
απαγορευτικό

ή

περιλαμβανομένου

προστακτικό
και

διάταγμα,

προσωρινού

διατάγματος, με το οποίο να διατάσσει –

23

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004

64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42 (Ι) του 1992
43(Ι) του 1992
102 (Ι) του 1992
26 (Ι) του 1993
82 (Ι) του 1995
102 (Ι) του 1996
4(Ι) του 1997
53 (Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999.
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(α) την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη
της γενόμενης παράβασης, και/ή
(β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη
τέτοιων διορθωτικών κατά την κρίση του
Δικαστηρίου

μέτρων

προς

άρση

της

παράνομης κατάστασης που δημιούργησε η
σχετική παράβαση, και/ή
(γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους
της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου ή
τη δημοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης
με

σκοπό

την

απάλειψη

συνεχιζόμενων

των

επιπτώσεων

τυχόν
της

παράβασης, και/ή
(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο
ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις
περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Ποινικά

41Δ. (1) Πρόσωπο το οποίο-:

αδικήματα.

(α) Καθιδρύει, εγκαθιστά ή λειτουργεί
σταθμό χωρίς την άδεια της Αρχής ή
κατά

παράβαση

των

όρων

που

καθορίζονται στην άδειά του,
(β)

σκόπιμα

και

συστηματικά

παρενοχλεί την εκπομπή αδειούχου
σταθμού,
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(γ)

εκ

προθέσεως

επιδιώκει

να

επηρεάσει μέλος της Αρχής ή της
Συμβουλευτικής

Επιτροπής

Ραδιοτηλεόρασης κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων τους,
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες
λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
(2) Σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για
ποινικό αδίκημα που διαπράχθηκε κατά
παράβαση του παρόντος Νόμου και των
δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το
Δικαστήριο

μπορεί

επιπρόσθετα

με

οποιαδήποτε άλλη ποινή να διατάξει τον
άμεσο

τερματισμό

της

λειτουργίας

του

σταθμού ο οποίος ανήκει στο εν λόγω
πρόσωπο, για όσο χρόνο και με τέτοιους
όρους που το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να
επιβάλει.
(3) Πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδίδεται
διάταγμα δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου και
το οποίο αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να
συμμορφωθεί, διαπράττει ποινικό αδίκημα
και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται
σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες.
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Ευθύνη νομικών

41Ε.

Σε

προσώπων.

οποιεσδήποτε από τις αναφερόμενες στον
παρόντα

περίπτωση
Νόμο

ή

κατά

στους

την

οποία

εκδιδόμενους

δυνάμει αυτού Κανονισμούς παραβάσεις ή
οποιαδήποτε

ποινικά

αδικήματα

διαπράττονται από νομικό πρόσωπο, την
ευθύνη για την παράβαση αυτή ή το αδίκημα
αυτό φέρουν, εκτός από τα ίδια τα νομικά
πρόσωπα(α) Όλα τα μέλη του διοικητικού ή
διαχειριστικού
επιτροπής

συμβουλίου
που

ή

της

διαχειρίζεται

τις

υποθέσεις του νομικού προσώπου
(β) ο γενικός διευθυντής ή ο διευθυντής
ή ο διευθύνων σύμβουλος του νομικού
προσώπου,
και η διοικητική κύρωση για την παράβαση ή
η ποινική δίωξη για το αδίκημα μπορεί να
στραφεί εναντίον του νομικού προσώπου και
εναντίον όλων ή οποιουδήποτε από τα πιο
πάνω πρόσωπα.
Δικαιώματα

41ΣΤ.(1)-

άμεσα θιγόμενων

συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων των

τρίτων.

Οποιοδήποτε

πρόσωπο,

κρατών μελών, το οποίο θίγεται άμεσα από
την παράβαση οποιωνδήποτε διατάξεων
του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών
που

εκδίδονται

σταθμούς

οι

δυνάμει
οποίοι

αυτού,

από

υπάγονται

στη

δικαιοδοσία της Δημοκρατίας, έχει δικαίωμα:
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(α) Να υποβάλει παράπονο ενώπιον της
Αρχής και να ζητήσει τη λήψη μέτρων από
την εν λόγω Αρχή για συμμόρφωση του
σταθμού με τις εν λόγω διατάξεις
(β) να προσφύγει ενώπιον των δικαστικών
αρχών με αγωγή εναντίον του σταθμού ο
οποίος έχει παραβεί τις εν λόγω διατάξεις. ».
Τροποποίηση του

23. Το εδάφιο (3) του άρθρου 43 του βασικού νόμου

άρθρου 43 του

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις

βασικού νόμου.

«τοπικής κάλυψης» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «,οι
ραδιοφωνικοί σταθμοί τοπικής κάλυψης».

Τροποποίηση του

24. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των

βασικού νόμου με

άρθρων 48 και 49 αυτού.

την κατάργηση των
άρθρων 48 και 49.
Τροποποίηση του

25. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 51 του

προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιη) του εδαφίου (2)

βασικού νόμου.

αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιηΑ):
«(ιηΑ)

τη

ρύθμιση

εκδηλώσεων

των

μείζονος

θεμάτων

που

άπτονται

σημασίας

και

την

των

άσκηση

αποκλειστικών δικαιωμάτων από τους σταθμούς.».
Τροποποίηση του

26. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 55 του

αντικατάσταση του άρθρου «Τα» στην αρχή αυτού (πρώτη

βασικού νόμου.

γραμμή), με τη φράση «Τηρουμένων των προνοιών του
άρθρου 3 του παρόντος νόμου σε σχέση με τις αρμοδιότητες
της Αρχής, τα».
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