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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

23.1.2017.

Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial
Palladium (“PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA”)
(Lieta T-217/15) (1)
Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska
preču zīme “PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” — Agrāks valsts komercnosaukums
“GRAND HOTEL PALLADIUM” — Relatīvs atteikuma pamats — Apzīmējuma, kas nav tikai vietēja
mēroga, izmantošana komercdarbībā — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts un 53. panta
1. punkta c) apakšpunkts
(2017/C 022/30)
Tiesvedības valoda – spāņu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spānija) (pārstāvis – J.-B. Devaureix, advokāts)
Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – J. Crespo Carrillo)
Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Residencial Palladium, SL (Ibiza,
Spānija) (pārstāvis – D. Solana Giménez, advokāts)
Priekšmets
Prasība par EUIPO Apelācijas otrās padomes 2015. gada 23. februāra lēmumu lietā R 2391/2013–2 attiecībā uz spēkā
neesamības atzīšanas procesu starp Residencial Palladium un Fiesta Hotels & Resorts
Rezolutīvā daļa:
1) prasību noraidīt;
2) Fiesta Hotels & Resorts, SL atlīdzina tiesāšanās izdevumus.
(1)

OV C 205, 22.6.2015.

Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums – ANKO/REA
(Lieta T-270/15) (1)
Šķīrējklauzula — Vienošanās par subsīdiju piešķiršanu, kas ir noslēgta saistībā ar Septīto
pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz
2013. gads) — Projekts ESS — Atbilstība līguma prasībām par maksājumu apturēšanu attiecībā uz
prasītāju un nosacījumiem minētās maksājumu apturēšanas atcelšanai — Nokavējuma procenti
(2017/C 022/31)
Tiesvedības valoda – grieķu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis – V. Christianos, advokāts)
Atbildētāja: Pētniecības izpildaģentūra (REA) (pārstāvji – S. Payan-Lagrou un V. Canetti, pārstāvji, kuriem sākotnēji palīdz
O. Lytra, vēlāk A. Saratsi, advokāti)
Priekšmets
Prasība, kas pamatota ar LESD 272. pantu un kurā lūgts atzīt, ka maksājumu apturēšana, ko REA ir noteikusi attiecībā uz
atlikušo finanšu atbalsta summu, kas tai ir jāsamaksā prasītājai, izpildot līgumu par subsīdiju piešķiršanu Nr. 217951
projekta “Emergency support system” finansēšanai, kas ir noslēgta saistībā ar Eiropas Kopienu Septīto pamatprogrammu
pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), ir tās līgumisko pienākumu
pārkāpums un ka līdz ar to tai ir jāizmaksā prasītājai minētā summa, pieskaitot nokavējuma procentus, sākot no prasības
paziņošanas dienas

