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Sagsøgeren har gjort gældende, at ECHA’s klageudvalg begik en retlig fejl og anlagde et åbenbart urigtigt skøn, idet det undlod
at sondre mellem på den ene side de betingelser, hvorunder test skal gennemføres for at godtgøre tilstedeværelsen af et stof eller
i modsat fald et stofs omdannelses- og/eller nedbrydningsprodukter, og på den anden side de betingelser, hvorunder en vurdering af sådanne omdannelses- og/eller nedbrydningsprodukters persistente, bioakkumulerende og toksiske eller meget persistente og meget bioakkumulerende egenskaber skal foretages. Som følge deraf har sagsøgeren gjort gældende, at ECHA’s
klageudvalg med urette konkluderede, at den OECD 308-undersøgelse, som sagsøgeren blev anmodet om, var nødvendig.
2.

Andet anbringende om, at ECHA’s klageudvalg begik en retlig fejl og anlagde et åbenbart urigtigt skøn, idet det fastslog, at de
udpegede testtemperaturer var egnede.
Sagsøgeren har gjort gældende, at ECHA’s klageudvalg begik en retlig fejl og anlagde et åbenbart urigtigt skøn, idet det fastslog,
at den fastsatte testtemperatur for OECD TG 308-undersøgelsen, nemlig 20 oC, var egnet. ECHA’s klageudvalg undlod at tage
hensyn til den omstændighed, at det vil have en væsentlig betydning for koncentrationen af ethvert af de dannede omdannelses- og/eller nedbrydningsprodukter og dermed for hvilke — hvis nogen af disse — der derefter skal omfattes af en vurdering af
persistente, bioakkumulerende og toksiske eller meget persistente og meget bioakkumulerende egenskaber, hvis undersøgelsen
foretages ved en højere temperatur, hvilket på afgørende vis undergraver undersøgelsens egnethed.

Sag

Sag anlagt den 28. marts 2019 — Puma mod EUIPO (SOFTFOAM)

T-182/19:

(Sag T-182/19)
(2019/C 172/56)
Processprog: engelsk

Parter
Sagsøger: Puma SE (Herzogenaurach, Tyskland) (ved advokat M. Schunke)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-figurmærket SOFTFOAM — registreringsansøgning nr. 17 363 318
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 8. januar 2019 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 1399/2018-2)

Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres.
— EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder omkostningerne afholdt i forbindelse med sagens behandling for appelkammeret.
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Anbringende
— Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.

Sag anlagt den 27. marts 2019 — Aurea Biolabs mod EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)
(Sag T-184/19)
(2019/C 172/57)
Stævningen er affattet på engelsk

Parter
Sagsøger: Aurea Biolabs Pte Ltd (Cochin, Indien) (ved B. Brandreth, QC, og solicitor L. Oommen)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Avizel SA (Luxembourg, Luxembourg)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Ansøger af det omtvistede varemærke: Aurea Biolabs Pte Ltd
Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-figurmærket AUREA BIOLABS — registreringsansøgning nr. 15 836 737
Sagen for EUIPO: Indsigelsessag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 29. januar 2019 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 814/2018-2 (CORR))

Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres.
— EUIPO tilpligtes at betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger.

Anbringender
— Appelkammeret har støttet sin afgørelse på en ugyldig lovbestemmelse
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