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— като не е разгледал информацията за токсичността на D6 самостоятелно, а вместо това е определил D6 като PBT въз
основа на наличието на D4 като примес, и като е определил D6 като PBT, без да спазва специфичните ограничения за
съдържанието на D4, приети от КДЧ.
2. С второто основание се твърди, че обжалваното решение нарушава принципа на пропорционалност, тъй като
включването в списъка с кандидат-вещества превишава границите на подходящото и необходимото за постигане на
преследваната цел и не е най-слабо обременителната мярка, която би могла да бъде използвана от ответника.
(1)

Решение, публикувано на 27 юни 2018 г., на Европейската агенция по химикалите „Включване на вещества, пораждащи сериозно
безпокойство, в списъка с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV“, доколкото в него са включени три вещества:
октаметилциклотетрасилоксан (D4), декаметилциклопентасилоксан (D5) и додекаметилциклохексасилоксан (D6) в списъка с
кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство съгласно член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за
създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на
Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/
ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 2006, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13,
том 60, стр. 3).
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— да отмени обжалваното решение,
— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.
Изложено основание
— Нарушение на член 8, параграф 1), буква б), членове 46 и 71 от Регламент № 2017/1001 на Европейския парламент и на
Съвета относно марката на Европейския съюз във връзка с член 2, параграф 2, буква i) и член 27 параграф 2 от Делегиран
регламент (ЕС) № 2017/1430 на Комисията от 18 май 2017 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на
Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2868/95 и (ЕО) № 216/96

