NL

C 166/34

Publicatieblad van de Europese Unie

14.5.2018

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, dat gebaseerd is op het feit dat de Commissie
verzoekster haar procedurele rechten heeft ontnomen doordat zij heeft nagelaten om de formele onderzoeksprocedure als
bedoeld in artikel 108, lid 2, VWEU en artikel 4, lid 4, van de procedureverordening (1) in te leiden, hoewel er twijfels waren
geuit over de verenigbaarheid van het voor het gehele eiland geldende mechanisme voor capaciteitsvergoeding met de regels
inzake staatssteun. Dit middel bestaat uit vier onderdelen:
— in het eerste onderdeel wordt verwezen naar het bestaan van ernstige moeilijkheden, die blijken uit de duur en
omstandigheden van de procedure;
— in het tweede onderdeel wordt aangevoerd dat de Commissie twijfels had moeten hebben over de vraag of het
financieringssysteem van het mechanisme voor capaciteitsvergoeding in overeenstemming was met het VWEU;
— in het derde onderdeel wordt gesteld dat de Commissie twijfels had moeten hebben over de verenigbaarheid van het
mechanisme voor capaciteitsvergoeding met de interne markt, in het bijzonder met de richtsnoeren staatssteun ten
behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (2);
— in het vierde onderdeel van haar middel stelt verzoekster dat de Commissie bij de beoordeling van het mechanisme voor
capaciteitsvergoeding twijfels had moeten hebben in verband met de gevolgen van de kennisgeving door het Verenigd
Koninkrijk van zijn voornemen om zich uit de Europese Unie terug te trekken.

(1)
(2)

Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB 2015, L 248, blz. 9).
Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (PB 2014,
C 200, blz. 1).

Beroep ingesteld op 1 maart 2018 — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K)
(Zaak T-136/18)
(2018/C 166/44)
Taal van het verzoekschrift: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Kuota International Corp. Ltd (Britse Maagdeneilanden) (vertegenwoordiger: C. Herissay Ducamp,
advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Sintema Sport Srl (Albiate, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken merk: Uniebeeldmerk K — Uniemerk nr. 11 380 771
Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 15 december 2017 in zaak R 3111/20141

Conclusies
— het onderhavige beroep ontvankelijk verklaren;
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— de bestreden beslissing vernietigen voor zover daarbij werd geoordeeld dat het bewijs van kwade trouw niet werd
geleverd door verzoekende partij en dat de op artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 gebaseerde
vordering tot nietigverklaring diende te worden afgewezen;
— Uniemerk nr. 11 380 771 nietig verklaren op grond van artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel
— schending van artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

Beroep ingesteld op 2 maart 2018 — Chrome Hearts/EUIPO — Shenzhen Van St. Lonh Jewelry
(Afbeelding van een kruis)
(Zaak T-137/18)
(2018/C 166/45)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Chrome Hearts LLC (Hollywood, Californië, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: M. de Justo Bailey,
advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Shenzhen Van St. Lonh Jewelry Co. Ltd (Shenzhen, China)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken merk: Uniebeeldmerk (Afbeelding van een kruis) — inschrijvingsaanvraag nr. 13 845 871
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 19 december 2017 in zaak R 766/2017-5

Conclusies
— de bestreden beslissing gedeeltelijk vernietigen;
— het EUIPO (en, in voorkomend geval, interveniënte) verwijzen in de kosten.

Aangevoerde middelen
— schending van artikel 94, lid 1, van verordening 2017/1001;

