
3) A 111/2001 rendelettel módosított 2777/2000 rendelet 2. 
cikkének (2) bekezdését, valamint az 1996. június 26-i 
96/43/EK tanácsi irányelvvel módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt, a 89/662/EGK, 90/425/EGK, 90/675/EGK és 
91/496/EGK irányelvek szerinti állat-egészségügyi ellenőrzések 
finanszírozásáról szóló, 1985. január 29-i 85/73/EGK tanácsi 
irányelv 4. cikkét és 5. cikke (4) bekezdése második albekezdését 
úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha a tagállamok 
a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának kimutatására 
irányuló tesztek költségeinek finanszírozására szánt nemzeti díjakat 
szabnak ki. Az emberi fogyasztásra szánt szarvasmarhák vágási 
műveleteihez kapcsolódó díjak teljes összegét a közösségi díjak 
esetében elfogadott elvek tiszteletben tartásával kell meghatározni, 
amelyek szerint egyrészt ez az összeg nem haladhatja meg a 
felmerült költségeket, amelyek fedezik a bér- és társadalombiztosí
tási költségeket, valamint az ilyen tesztek elvégzéséhez kapcsolódó 
adminisztratív költségeket, másrészt az ilyen díjaknak sem 
közvetlen, sem közvetett visszatérítése nem engedélyezett. 
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Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — High Court of Justice, 
Queen's Bench Division — A vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az 

Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 
irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, 
az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi 
irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 
2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.10.30., 1. o.) 6. cikke (3) 
bekezdésének értelmezése és érvényessége — A „monomer 
anyagok” fogalma. 

Rendelkező rész 

1) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létre
hozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 
793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági 
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében szereplő „monomer anyagok” fogalma kizárólag a 
polimerek részét képező kötött monomereket foglalja magában. 

2) A második kérdés vizsgálata semmiféle olyan tényt nem tárt fel, 
amely az 1907/2006 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének érvényes
ségét érintené. 
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