
H. mivel a javasolt határozat ellenkezik a Bizottság egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos
bizottságának 2005. március 18-i véleményével, amely a fenti kockázatértékelés alapján „határozottan
ajánlja a további kockázatcsökkentést”;

I. mivel a javasolt határozat meghiúsítja a 2002/95/EK irányelv egyik célkitűzését és ellenkezik a társ-
jogalkotóknak a 2003/11/EK irányelv (6) preambulumbekezdésében kifejezett akaratával, amelyben az
Európai Parlament és a Tanács a dekaBDE-re vonatkozó további haladéktalan kockázatcsökkentő intéz-
kedéseket követelt, kivéve, ha a további kockázatértékelések azt állapítják meg, hogy a dekaBDE nem ad
okot aggodalomra; mivel a további kockázatértékelés inkább további aggodalomra ad okot;

1. úgy ítéli meg, hogy a Bizottság nem a 2002/95/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának meg-
felelően járt el, és ezért túllépte a fenti irányelvben megállapított végrehajtási jogköröket;

2. felhívja a Tanácsot, hogy ellenezze a javaslatot, ha a Bizottság nem módosítja azt a dekaBDE-re vonat-
kozó rész visszavonásával;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagálla-
mok kormányainak és parlamentjeinek.
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Számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatósága ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a számítógéppel megvalósított találmányok szaba-
dalmazhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására irányuló tanácsi közös

álláspontról (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11979/1/2004 – C6-0058/2005),

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslatra (COM(2002)0092) (1)
vonatkozóan az első olvasat során elfogadott álláspontjára (2),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 61. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság második olvasatra vonatkozó ajánlására (A6-0207/2005),

1. elutasítja a közös álláspontot;

2. utasítja elnökét, hogy nyilvánítsa lezárultnak a jogalkotási eljárást, és továbbítsa a Parlament álláspont-
ját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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