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5. Vijfde, subsidiaire middel: de Commissie heeft artikel 16, lid 1, van de procedureverordening geschonden door het
bedrag van de uit maatregel 4 voortvloeiende onrechtmatige en onverenigbare staatssteun, zo daarvan al sprake was, niet
correct te begroten.

(1)
(2)

PB 2018, L 28, blz. 25.
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).

Beroep ingesteld op 23 april 2018 — Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg/EUIPO —
EuroChem Agro (Unifoska)
(Zaak T-259/18)
(2018/C 221/41)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o. (Tarnobrzeg, Polen) (vertegenwoordiger:
M. Kondrat, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij
Betrokken merk: Uniewoordmerk Unifoska — inschrijvingsaanvraag nr. 015017841
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 7 februari 2018 in zaak R 1503/2017-5

Conclusies
— primair, vernietiging van de bestreden beslissing en terugverwijzing van de zaak naar het EUIPO voor een nieuwe
uitspraak;
— subsidiair, wijziging van de bestreden beslissing en vaststelling dat er geen sprake is van relatieve weigeringsgronden om
aanvraag nr. 01501784 tot inschrijving van het merk „Unifoska” af te wijzen voor alle waren van klasse 1, en bijgevolg
te gelasten dat dit merk wordt ingeschreven;
— toewijzing van het kosten in het voordeel van verzoekster.

Aangevoerde middelen
— schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001;
— schending van het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.

