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6. Zesde middel, ontleend aan schending van het beginsel van het gewettigd vertrouwen.
7. Zevende middel, ontleend aan schending van de „Work instructions” en niet-nakoming van de zorgplicht.
Verzoekster voert een enkel middel aan voor het besluit tot niet-bevordering, ontleend aan schending van het besluit van
22 april 2008, „Career of temporary staff and assignment to a post carrying a higher grade than that at which they were
engaged”, een kennelijk onjuiste beoordeling en schending van het verbod van discriminatie.

Beroep ingesteld op 28 mei 2018 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Vorm van een gouden fles)
(Zaak T-324/18)
(2018/C 259/61)
Taal van het verzoekschrift: Italiaans
Partijen
Verzoekende partij: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Italië) (vertegenwoordiger: L. Giove, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Sandro Bottega (Colle Umberto, 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: driedimensionaal Uniemerk (vorm van een gouden fles) — Uniemerk nr. 11 531 381
Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 14 maart 2018 in zaak R 1036/2017-1
Conclusies
De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:
— de bestreden beslissing te vernietigen;
— het EUIPO te verwijzen in de kosten.
Aangevoerde middelen
— onjuiste beoordeling van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het
Europees Parlement en de Raad;
— onjuiste beoordeling van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), i), ii) en iii), van verordening (EU) 2017/1001
van het Europees Parlement en de Raad.

Beroep ingesteld op 31 mei 2018 — Szécsi en Somossy/Commissie
(Zaak T-331/18)
(2018/C 259/62)
Procestaal: Duits
Partijen
Verzoekende partijen: István Szécsi (Szeged, Hongarije) en Nóra Somossy (Szeged) (vertegenwoordiger: D. Lazar, advocaat)

