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— idet agenturet undlod at vurdere oplysningerne om D6’s toksicitet i sig selv, og i stedet for identificerede D6 som PBT
på grundlag af forekomsten af D4 som urenhed, og idet det identificerede D6 som PBT uden de konkrete grænser for
indhold af D4, som Medlemsstatsudvalget var blevet enig om.
2. Andet anbringende vedrører det forhold, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter proportionalitetsprincippet, fordi en
opførelse på kandidatlisten overskrider grænserne for, hvad der er passende og nødvendigt for at opnå det forfulgte mål,
og ikke er den mindst bebyrdende foranstaltning, som sagsøgte kunne have anvendt.

(1)

Afgørelse offentliggjort den 27.6.2018 af Det Europæiske Kemikalieagentur vedrørende »Optagelse af særligt problematiske stoffer
på kandidatlisten for mulig optagelse i bilag XIV« for så vidt som den opfører de tre stoffer Octamethylcyclotetrasiloxan (»D4«),
Decamethylcyclopentasiloxan (»D5«) and Dodecamethylcyclohexasiloxan (»D6«) på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer
som omhandlet i artikel 59 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.12.2006 om registrering,
vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om
ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94
samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT 2006,
L 396, s. 1).
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Sagsøger: Billa AG (Wiener Neudorf, Østrig) (ved advokaterne J. Rether, M. Kinkeldey, J. Rosenhäger og S. Brandstätter)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Boardriders IP Holdings LLC (Huntington Beach, Californien, De Forenede Stater)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Ansøger af det omtvistede varemærke: Billa AG
Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-ordmærket Billa — registreringsansøgning nr. 11 592 623
Sagen for EUIPO: Indsigelsessag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 21. juni 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2235/2017-4)

Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres.
— EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), samt artikel 46 og 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001
sammenholdt med artikel 2, stk. 2, litra i) og artikel 27, stk. 2 i Kommissionens delegerede forordning 2017/1430.

