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De Europæiske Fællesskabers Tidende

Under disse omstændigheder kan det forhold, at en producent nægter at udvide garantien for sin DVDafspiller, der bevidst er ændret af brugeren for ulovligt at kopiere DVD’er, ikke anses for at være en
konkurrencebegrænsende adfærd.
(1) Anmeldelse af et licenssystem, sag IV/C-3/37.506  DVD patentlicensprogram  EFT C 242 af 27.8.1999.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1511/00

(2001/C 53 E/205)

af Glyn Ford (PSE) til Kommissionen
(12. maj 2000)
Om: Domænenavne
Hvilke skridt tages der på EU-niveau for at forhindre registreringen af fællesnavne som domænenavne, da
denne praksis giver urimelige fordele til visse virksomheder og enkeltpersoner?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Frederik Bolkestein
(27. juni 2000)
Kommissionen er meget opmærksom på problemerne i forbindelse med bekæmpelsen af spekulative
navneregistreringer i ond tro i EU, navnlig registreringen af fællesnavne som domænenavne.
Som det fremgår af meddelelsen fra Kommissionen om Internettets organisation og administration (1), agter
Kommissionen at foretage en offentlig høring om principperne til bekæmpelse af spekulative navneregistreringer i ond tro.
(1) KOM(2000) 202 endelig udg.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1513/00
af Imelda Read (PSE) til Kommissionen
(12. maj 2000)

Om: Data om tilfælde af brande i boliger
Kan Kommissionen i lyset af de 3 000 brande i boliger i min valgkreds (East Midlands, UK) i 1998 meddele
mig, hvilke andre medlemsstater der registrerer brande i boliger? Hvilke skridt har Kommissionen af
sikkerhedshensyn planer om at tage for at sikre, at indsamlingen af data på dette område harmoniseres
i EU?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Margot Wallström
(26. juni 2000)
Kommissionen er klar over, at der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om brande i boliger. De
oplysninger, som medlemsstaterne indsamler, er hverken komplette eller sammenlignelige.
Imidlertid er sikkerheden ved brand et af de prioriterede områder i det handlingsprogram for civilbeskyttelse, som blev indført ved Rådets beslutning 1999/847/EF (1) af 9. december 1999. Et initiativ på dette
område skulle sammen med det arbejde, der er i gang i på professionelt plan, bl.a. i sammenslutningen af
brandmandsforbund, bedre på situationen.

C 53 E/159

