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A Törvényszék 2016. november 30-i ítélete – Fiesta Hotels & Resorts kontra EUIPO – Residencial
Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)
(T-217/15. sz. ügy) (1)
(„Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA európai
uniós ábrás védjegy — GRAND HOTEL PALLADIUM korábbi nemzeti kereskedelmi név — Viszonylagos
kizáró ok — A megjelölésnek a helyi jelentőségűt meghaladó mértékű kereskedelmi forgalomban történő
használata elmaradása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdése és 53. cikke (1) bekezdésének
c) pontja”)
(2017/C 022/30)
Az eljárás nyelve: spanyol
Felek
Felperes: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spanyolország) (képviselő: J.-B. Devaureix ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Residencial Palladium, SL (Ibiza,
Spanyolország) (képviselő: D. Solana Giménez ügyvéd)
Az ügy tárgya
Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Residencial Palladium és a Fiesta Hotels & Resorts közötti törlési eljárással
kapcsolatban 2015. február 23-án hozott határozata (R 2391/2013-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.
Az ítélet rendelkező része
1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2) A Törvényszék a Fiesta Hotels & Resorts, SL-t kötelezi a költségek viselésére.
(1)

HL C 205., 2015.6.22.

A Törvényszék 2016. november 29-i ítélete – ANKO kontra REA
(T-270/15. sz. ügy) (1)
(„Választottbírósági kikötés — A hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre
vonatkozó keretprogram (2007–2013) keretében megkötött támogatási megállapodás — ESS projekt — A
kifizetéseknek a felperessel szembeni felfüggesztésére, valamint a kifizetések említett felfüggesztése
megszüntetése feltételeire vonatkozó szerződéses záradékoknak való megfelelés — Késedelmi kamatok”)
(2017/C 022/31)
Az eljárás nyelve: görög
Felek
Felperesek: ANKO AE Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athén, Görögország) (képviselő: V.
Christianos ügyvéd)
Alperes: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (képviselők: A. Payan-Lagrou és V. Canetti meghatalmazottak, segítőjük kezdetben:
O. Lytra, később: A. Saratsi ügyvédek)
Az ügy tárgya
Az EUMSZ 272. cikken alapuló, annak megállapítására irányuló kereset, hogy az „Emergency support system” elnevezésű
projekt finanszírozása tekintetében az Európai Unió hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramja (2007–2013) keretében megkötött 217951. sz. támogatási megállapodás
végrehajtásának jogcímén a felperes számára fizetendő pénzügyi támogatás összegei kifizetésének a REA általi
felfüggesztése ez utóbbi szerződéses kötelezettségei megsértésének minősül, és az említett összeget ki kell fizetni a
felperes számára a jelen kereset értesítésének időpontjától kezdődően számított kamatokkal növelve

