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Mot denna bakgrund kan det inte anses som konkurrenshämmande beteende om en tillverkare vägrar att
utvidga garantin för en dvd-spelare som avsiktligt ändrats av användaren till att olagligt kopiera dvd-skivor.
(1) Anmälan av ett licenssystem, ärende nr IV/C-3/37.506  Licensprogram för DVD-patentet  EGT C 242,
27.8.1999.

SKRIFTLIG FRÅGA E-1511/00

(2001/C 53 E/205)

från Glyn Ford (PSE) till kommissionen
(12 maj 2000)
Ämne: Domännamn
Vilka åtgärder vidtar man på europeisk nivå för att förhindra att generiska namn registreras som
domännamn, vilket leder till att vissa företag och privatpersoner får orättvisa fördelar?

Svar från Frederik Bolkestein på kommissionens vägnar
(27 juni 2000)
Kommissionen är fullt medveten om de problem som finns i gemenskapen när det gäller att bekämpa
spekulativ registrering av namn, detta gäller bl.a. ”generiska namn” som registreras som domännamn.
Såsom påpekats i kommissionens meddelande om organisation och förvaltning av Internet (1), kommer
kommissionen att föra en öppen diskussion om vilka principer som kan användas för att förebygga
spekulativ registrering och andra oegentligheter i samband med registrering av namn.
(1) KOM(2000) 202 slutlig.
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SKRIFTLIG FRÅGA E-1513/00
från Imelda Read (PSE) till kommissionen
(12 maj 2000)

Ämne: Uppgifter om antalet bostadsbränder
Kunde kommissionen, mot bakgrund av att det i min valkrets (East Midlands, Förenade kungariket) inträffat
3 000 bostadsbränder 1998, upplysa mig om vilka andra medlemsstater som registrerar antalet bostadsbränder? Vilka åtgärder ämnar kommissionen i säkerhetens intresse vidta för att se till att insamlandet av
uppgifter på detta område harmoniseras utöver hela EU?

Svar från Margot Wallström på kommissionens vägnar
(26 juni 2000)
Kommissionen är medveten om att informationen om bränder i bostäder är bristfällig. De uppgifter
medlemsstaterna samlar in är varken tillräckliga eller jämförbara.
Bland de prioriterade åtgärder som ingår i programmet för gemenskapsåtgärder till förmån för räddningstjänsten, som antogs av rådet den 9 december 1999 genom rådets beslut 1999/847/EG (1) finns säkerheten
vid brand. Ett initiativ på detta område, tillsammans med det arbete som sker på professionell nivå, bland
annat i sammanslutningen av brandmannaförbund i gemenskapen, bör kunna förbättra situationen.
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