
H. mając na uwadze, że projekt decyzji jest niezgodny z opinią Komitetu Naukowego ds. zdrowia
i zagrożeń dla środowiska Komisji przyjętej w dniu 18 marca 2005 r., w której „zdecydowanie zaleca
się dalsze zmniejszenie ryzyka” w oparciu o przedłożoną ocenę ryzyka,

I. mając na uwadze, że projekt decyzji narusza jeden z celów dyrektywy 2002/95/WE i jest niezgodny
z wyraźną wolą współprawodawców wyrażoną w pkt. 6 preambuły dyrektywy 2003/11/WE, w którym
Parlament i Rada domagają się niezwłocznego podjęcia dalszych działań w celu zmniejszenia ryzyka
związanego z deka-BDE, chyba że z dalszej oceny ryzyka będzie wynikało, że deka-BDE nie daje już
podstaw do obaw; mając na uwadze, że dodatkowa ocena ryzyka potwierdza, że istnieją nadal oczy-
wiste obawy;

1. uważa, że Komisja działała niezgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2002/95/WE i że w związku
z tym przekroczyła kompetencje wykonawcze przewidziane w tej dyrektywie;

2. wzywa Radę do odrzucenia projektu, jeżeli Komisja nie zmieni go wycofując część dotyczącą deka-
BDE;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak rów-
nież parlamentom i rządom Państw Członkowskich.
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Zdolność patentowa wynalazków realizowanych przy pomocy komputera ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego
na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zdolności patentowej
wynalazków realizowanych przy pomocy komputera (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/

0047(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11979/1/2004 — C6-0058/2005),

— uwzględniając stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące projektu Komisji przedstawio-
nego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2002)0092) (2),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 61 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Prawną (A6-0207/2005);

1. odrzuca wspólne stanowisko;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do ogłoszenia zamknięcia procedury legislacyjnej oraz do
przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 77 E z 26.3.2004, str. 230.
(2) Dz.U. C 151 E z 25.6.2002, str. 129.
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