
3) Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia nr 2777/2000, zmienionego 
rozporządzeniem 111/2001 oraz art. 4 i art. 5 ust. 4 akapit 
drugi dyrektywy Rady 85/73/EWG z dnia 29 stycznia 1985 r. w 
sprawie finansowania badania i kontroli sanitarnej zwierząt obję
tych dyrektywami 89/662/EWG, 90/425/EWG, 90/675/EWG i 
91/496/EWG, zmienionej i skonsolidowanej dyrektywą Rady 
96/43/WE z dnia 26 czerwca 1996 r. należy interpretować w 
ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, by państwa 
członkowskie pobierały opłaty krajowe mające na celu sfinanso
wanie kosztów testów na obecność gąbczastej encefalopatii bydła. 
Całkowita kwota opłat związanych z ubojem bydła przeznaczonego 
do spożycia przez ludzi powinna być ustalona z poszanowaniem 
zasad przyjętych w odniesieniu do opłat wspólnotowych, według 
których z jednej strony kwota ta nie może przekraczać poniesionych 
kosztów, które obejmują wynagrodzenia i koszty ubezpieczeń 
społecznych oraz koszty administracyjne związane z wykonywa
niem takich testów, a z drugiej — bezpośredni lub pośredni 
zwrot takich opłat nie jest dozwolony. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 8.12.2007. 
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Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
High Court of Justice, Queen's Bench Division — Wykładnia i 

ważność art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro
pejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. 
L 396, s. 1) — Termin „monomery” 

Sentencja 

1) Termin „monomery” użyty w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stoso
wanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, 
dotyczy wyłącznie monomerów w postaci przereagowanej, zawar
tych w polimerach. 

2) Analiza drugiego pytania nie ujawniła żadnej okoliczności mogącej 
wpłynąć na ważność art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1907/2006. 

( 1 ) Dz.U. C 51 z 23.2.2008 r. 
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