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VOORAFGAANDE OPMERKINGEN
Het BIPT verwijst naar de voorafgaande opmerkingen in het informatiememorandum wat
betreft de aansprakelijkheid van het BIPT.
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Datum
30 augustus 2013

Amendement
De eerste paragraaf van het deel 3.8 wordt vervangen door het volgende:
“Krachtens artikel 126 van de WEC, zoals vervangen door de wet van 30
juli 20131, moeten de operatoren de verkeersgegevens, de
locatiegegevens, de identificatiegegevens van eindgebruikers, de
identificatiegegevens van de gebruikte elektronische-communicatiedienst
en de identificatiegegevens van de vermoedelijk gebruikte
eindapparatuur, die door hen worden gegenereerd of verwerkt in het
kader van de verstrekking van de betrokken communicatiediensten,
registreren en bewaren, met het oog op het opsporen, het onderzoek en
de vervolging van strafbare feiten, met het oog op de beteugeling van
kwaadwillige oproepen naar de nooddiensten, met het oog op het
onderzoek door de Ombudsdienst voor telecommunicatie naar de
identiteit van de personen die kwaadwillig gebruik hebben gemaakt van
een elektronische-communicatienetwerk of –dienst, alsook met de
bedoeling de inlichtingstaken te vervullen door een beroep te doen op de
methodes voor inzamelen van de gegevens die zijn vastgelegd in de wet
van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en
veiligheidsdienst. Verwacht wordt dat er binnenkort een koninklijk
besluit zal worden aangenomen op basis van artikel 126, om de omzetting
van de “Dataretentierichtlijn”2 te voltooien.”

10 september 2013

De tabel 4.2 (deel 4.6.2) wordt vervangen door de volgende:
Bedrag van het bod

17 september 2013

Drempel van de waarborg

≤150 miljoen EUR

5 miljoen EUR

>150 miljoen EUR en ≤200 miljoen EUR

7.5 miljoen EUR

>200 miljoen EUR en ≤250 miljoen EUR

10 miljoen EUR

>250 miljoen EUR en ≤300 miljoen EUR

12.5 miljoen EUR

>250 + (n x 50) miljoen EUR en
≤300 + (n x 50) miljoen EUR 3

12.5 + (n x 2.5) miljoen EUR

De tweede paragraaf van het deel B.2 (bijlage B) wordt vervangen door
het volgende:
“Belgische Mededingingsautoriteit
De Belgische Mededingingsautoriteit doet uitspraak over de geschillen
tussen
telecommunicatieoperatoren
of
leveranciers
van
telecommunicatiediensten met betrekking tot interconnectie, huurlijnen,
bijzondere toegang, ontbundelde toegang tot het aansluitnet en gedeeld
gebruik, alsmede over de geschillen tussen postoperatoren met

Wet van 30 juli 2013 houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering,
BS 23 augustus 2013, bl. 56109
2 Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de
bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar
beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot
wijziging van Richtlijn 2002/58/EG.
3 Waarbij n een positief geheel getal is.
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betrekking tot de tenuitvoerlegging van de bepalingen van hun
vergunning (artikel 4 van voornoemde wet). Tegen dergelijke uitspraken
van de Belgische Mededingingsautoriteit kan beroep worden ingesteld bij
het hof van beroep te Brussel.”
17 september 2013

Het deel B.4.3 (bijlage B) wordt vervangen door het volgende:
“

B.4.3. BOEK IV VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT,
“BESCHERMING VAN DE MEDEDINGING”, INGEVOEGD BIJ
WET VAN 3 APRIL 2013, B.S. 26 APRIL 2013.
Deze wet verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen die de
mededinging op de Belgische markt verstoren (Art. IV.1.) en verbiedt
misbruik
van
machtspositie
(Art.
IV.2).
De
Belgische
Mededingingsautoriteit wordt opgericht als een autonome dienst met
rechtspersoonlijkheid. (Art. IV.16.) waarbinnen het Mededingingscollege
administratieve beslissingen neemt.
De WEC voorziet in een aantal gevallen dat het BIPT advies vraagt aan de
Belgische Mededingingsautoriteit via de verwijzing naar artikel 55, § 4, en
§ 4/1, bv. voor het opleggen door het BIPT van verplichtingen inzake nietdiscriminatie en prijscontrole.
De wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de
geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003
met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en
telecommunicatiesector voorziet eveneens in een samenwerking tussen
het BIPT en de Belgische Mededingingsautoriteit Op basis van deze wet
onderzoekt de Belgische Mededingingsautoriteit bepaalde geschillen
zoals hierboven onder punt B.2 aangegeven. Terwijl de Belgische
Mededingingsautoriteit deze geschillen onderzoekt, stelt het BIPT een
vertegenwoordiger aan die het dossier in samenwerking met de
verslaggever van de Dienst voor de Mededinging bekijkt. Het BIPT zorgt
ervoor dat de beslissingen die de Belgische Mededingingsautoriteit
overeenkomstig het eerste lid heeft genomen, ten uitvoer worden gelegd
(art. 4).”
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