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Onder deze omstandigheden kan de weigering van een producent om de garantie van een door de klant
voor illegale kopieën aangepaste DVD-speler te verlengen, niet als concurrentiebeperkend gedrag worden
beschouwd.
(1) Aanmelding van een licentiesysteem, Zaak nr. IV/C-3/37.506  DVD-octrooilicentieprogramma  PB C 242 van
27.8.1999.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1511/00

(2001/C 53 E/205)

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie
(12 mei 2000)
Betreft: Domeinnamen
Welke stappen worden op Europees vlak ondernomen om te voorkomen dat generieke namen worden
geregistreerd als domeinnamen, een praktijk die sommige ondernemingen of individuele personen oneerlijke voordelen oplevert?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie
(27 juni 2000)
De Commissie is zich ten volle bewust van de problemen bij de bestrijding van speculatieve of misbruik
inhoudende registratie van namen, inclusief „algemene namen” zoals domeinnamen, in de Gemeenschap.
Zoals aangekondigd in de mededeling van de Commissie over de organisatie en het beheer van het
Internet (1), zal de Commissie een openbaar overleg op gang brengen over de beginselen van de bestrijding
van speculatieve en misbruik inhoudende registratie van namen.
(1) COM(2000) 202 def.

(2001/C 53 E/206)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1513/00
van Imelda Read (PSE) aan de Commissie
(12 mei 2000)

Betreft: Gegevens over het aantal branden in woningen
In mijn kiesdistrict East Midland (VK) heeft in 3 000 woningen brand gewoed. Kan de Commissie mij
mededelen welke andere lidstaten gegevens verzamelen over branden in woningen? Welke stappen
overweegt de Commissie om te verzekeren dat de gegevensverzameling in de Europese Unie op dit terrein
wordt geharmoniseerd?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie
(26 juni 2000)
De Commissie is zich bewust van de zwakke informatie over woningbranden. De op dit gebied door de
lidstaten verzamelde gegevens zijn immers verre van volledig en moeilijk te vergelijken.
De brandveiligheid behoort evenwel tot de prioriteiten die zijn vastgesteld in het kader van de tenuitvoerlegging van het communautaire actieprogramma voor civiele bescherming, dat bij Beschikking 1999/847/
EG van de Raad (1) van 9 december 1999 is goedgekeurd. Een initiatief op dit gebied, alsmede de
werkzaamheden die momenteel op professioneel niveau worden uitgevoerd, in het bijzonder door de
federatie van brandweerverenigingen in de Gemeenschap, moeten het mogelijk maken de situatie te
verbeteren.
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