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Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Fiesta Hotels & Resorts v. EUIPO – Residencial
Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)
(Věc T-217/15) (1)
„Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka
Evropské unie PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Starší národní obchodní název GRAND
HOTEL PALLADIUM — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Používání označení, které má širší než
lokální rozsah, v obchodním styku — Článek 8 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“
(2017/C 022/30)
Jednací jazyk: španělština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Španělsko) (zástupce: J.-B. Devaureix, advokát)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Residencial Palladium, SL
(Ibiza, Španělsko) (zástupce: D. Solana Giménez, advokát)

Předmět věci
Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 23. února 2015 (věc R 2391/2013-2)
týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Residencial Palladium a Fiesta Hotels & Resorts

Výrok
1. Žaloba se zamítá.
2. Společnosti Fiesta Hotels & Resorts se ukládá náhrada nákladů řízení.
(1)

Úř. věst. C 205, 22.6.2015.

Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – ANKO v. REA
(Věc T-270/15) (1)
„Rozhodčí doložka — Grantová dohoda uzavřená v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) — Projekt ESS — Soulad pozastavení plateb žalobkyni
a podmínek pro zrušení uvedeného pozastavení plateb se smluvními ujednáními — Úroky z prodlení“
(2017/C 022/31)
Jednací jazyk: řečtina
Účastnice řízení
Žalobkyně: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athény, Řecko) (zástupce: V. Christianos, advokát)
Žalovaná: Výkonná agentura pro výzkum (zástupci: S. Payan-Lagrou a V. Canetti, zmocněnci, původně ve spolupráci
s O. Lytrou, poté A. Saratsim, advokáty)

Předmět věci
Návrh založený na článku 272 SFEU a směřující k určení, že pozastavení platby uložené REA, pokud jde o zůstatek finanční
pomoci dlužné žalobkyni, na základě grantové dohody č. 217951 týkající se financování projektu nazvaného „Emergency
support system“, jež byla uzavřena v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013), představuje porušení jejích smluvních povinností a že uvedená částka
musí být žalobkyni vyplacena i s úroky z prodlení ode dne doručení žaloby.

