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Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Νοεμβρίου 2016 — Fiesta Hotels & Resorts κατά EUIPO —
Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)
(Υπόθεση T-217/15) (1)
[Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας — Εικονιστικό σήμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Προγενέστερη εθνική εμπορική
επωνυμία GRAND HOTEL PALLADIUM — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Χρήση στις εμπορικές
συναλλαγές σημείου του οποίου η ισχύς δεν είναι μόνον τοπική — Άρθρο 8, παράγραφος 4, και
άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]
(2017/C 022/30)
Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Ισπανία) (εκπρόσωπος: J.-B. Devaureix, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: J. Crespo Carrillo)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του EUIPO, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Residencial
Palladium, SL (Ibiza, Ισπανία) (εκπρόσωπος: D. Solana Giménez, δικηγόρος)
Αντικείμενο
Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 23ης Φεβρουαρίου 2015 (υπόθεση R 2391/
2013-2), σχετικά με διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας μεταξύ Residencial Palladium και Fiesta Hotels & Resorts.
Διατακτικό
Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Απορρίπτει την προσφυγή.
2) Καταδικάζει την Fiesta Hotels & Resorts, SL στα δικαστικά έξοδα.
(1)

EE C 205 της 22.6.2015.

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Νοεμβρίου 2016 — ΑΝΚΟ κατά REA
(Υπόθεση T-270/15) (1)
[Ρήτρα διαιτησίας — Συμφωνία επιχορηγήσεως που συνήφθη στο πλαίσιο του εβδόμου
προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (20072013) — Έργο ESS — Τήρηση των συμβατικών όρων όσον αφορά την αναστολή των πληρωμών προς
την ενάγουσα και τις προϋποθέσεις για την άρση της εν λόγω αναστολής των πληρωμών — Τόκοι
υπερημερίας]
(2017/C 022/31)
Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική
Διάδικοι
Ενάγουσα: ΑΝΚΟ ΑΕ Αντιπροσωπειών, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Αθήνα, Ελλάδα) (εκπρόσωπος: Β. Χριστιανός, δικηγόρος)
Εναγόμενος: Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (εκπρόσωποι: S. Payan-Lagrou και V. Canetti, επικουρούμενες αρχικώς από την Ό.
Λύτρα και στη συνέχεια από την Α. Σαράτση, δικηγόρους)
Αντικείμενο
Αγωγή βάσει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ, με αίτημα να αναγνωριστεί ότι η αναστολή πληρωμής που επέβαλε ο REA για το υπόλοιπο
της χρηματοδοτικής συνδρομής που οφείλεται στην ενάγουσα σε εκτέλεση της συμφωνίας επιχορηγήσεως υπ’ αριθ. 217951 για τη
χρηματοδότηση του έργου «Emergency support system», η οποία συνήφθη στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013), συνιστά παραβίαση
των συμβατικών υποχρεώσεών του και ότι το εν λόγω ποσό πρέπει να της καταβληθεί, πλέον τόκων υπερημερίας από την επίδοση
της αγωγής.

