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Rettens dom af 30. november 2016 — Fiesta Hotels & Resorts mod EUIPO — Residencial Palladium
(PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)
(Sag T-217/15) (1)
(EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærket PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT &
SPA — ældre nationalt firmanavn GRAND HOTEL PALLADIUM — relativ registreringshindring —
erhvervsmæssig brug af et tegn, som ikke kun har lokal betydning — artikel 8, stk. 4, og artikel 53, stk. 1,
litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)
(2017/C 022/30)
Processprog: spansk
Parter
Sagsøger: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spanien) (ved advokat J.B. Devaureix)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget)
Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spanien) (ved
advokat D. Solana Giménez)
Sagens genstand
Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 23. februar 2015 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 2391/20132) vedrørende en ugyldighedssag mellem Residencial Palladium og Fiesta Hotels & Resorts.
Konklusion
1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.
2) Fiesta Hotels & Resorts SL betaler sagens omkostninger.
(1)

EUT C 205 af 22.6.2015.

Rettens dom af 29. november 2016 — ANKO mod REA
(Sag T-270/15) (1)
(»Voldgiftsbestemmelse — tilskudsaftale indgået inden for rammerne af det syvende rammeprogram for
forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) — ESS-projektet — foreneligheden af
suspensionen af betalinger til sagsøgeren og betingelserne for ophævelsen af den nævnte suspension af
betalingerne med kontraktvilkårene — morarenter«)
(2017/C 022/31)
Processprog: græsk
Parter
Sagsøger: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athen, Grækenland) (ved advokat V. Christianos)
Sagsøgt: Forvaltningsorganet for Forskning (ved S. Payan Lagrou og V. Canetti, som befuldmægtigede, først bistået af
advokat O. Lytra, derefter af advokat A. Saratsi)
Sagens genstand
Påstand støttet på artikel 272 TEUF om at det fastslås, at den suspension af betalinger, som er blevet gennemført af REA, af
restbeløbet af den finansielle støtte til sagsøgeren i forbindelse med gennemførelsen af tilskudsaftale nr. 217951 til
finansiering af projektet »Emergency support system«, der blev indgået inden for rammerne af Det Europæiske Fællesskabs
syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013), udgør en tilsidesættelse af
REA’s kontraktlige forpligtelser, og at det nævnte beløb med tillæg af morarenter regnet fra stævningens forkyndelse skal
betales til sagsøgeren.

