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Arrest van het Gerecht van 30 november 2016 — Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial
Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)
(Zaak T-217/15) (1)
[„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT &
SPA — Oudere nationale handelsnaam GRAND HOTEL PALLADIUM — Relatieve weigeringsgrond —
In het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis — Artikel 8, lid 4, en
artikel 53, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]
(2017/C 022/30)
Procestaal: Spaans
Partijen
Verzoekende partij: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spanje) (vertegenwoordiger: J.-B. Devaureix, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: J. Crespo Carrillo,
gemachtigde)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Resid (Ibiza, Spanje)
(vertegenwoordiger: D. Solana Giménez, advocaat)
Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 23 februari 2015 (zaak R 2391/2013-2)
inzake een nietigheidsprocedure tussen Residencial Palladium en Fiesta Hotels & Resorts
Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Fiesta Hotels & Resorts, SL wordt verwezen in de kosten.
(1)

PB C 205 van 22.6.2015.

Arrest van het Gerecht van 29 november 2016 — ANKO/REA
(Zaak T-270/15) (1)
[„Arbitrageclausule — In het kader van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor
activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)
gesloten subsidieovereenkomst — ESS-project — Overeenstemming met de contractbepalingen van de
opschorting jegens verzoekster en voorwaarden voor opheffing van deze betalingsopschorting —
Vertragingsrente”]
(2017/C 022/31)
Procestaal: Grieks
Partijen
Verzoekende partij: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athene, Griekenland) (vertegenwoordiger:
V. Christianos, advocaat)
Verwerende partij: Uitvoerend Agentschap Onderzoek (vertegenwoordigers: S. Payan-Lagrou en V. Canetti, gemachtigden,
aanvankelijk bijgestaan door O. Lytra, vervolgens A. Saratsi, advocaten)
Voorwerp
Verzoek op grond van artikel 272 VWEU tot vaststelling dat de door het REA besloten opschorting van de betaling van het
resterende gedeelte van de financiële steun die aan verzoekster is verschuldigd uit hoofde van de uitvoering van
subsidieovereenkomst nr. 217951 tot financiering van het project „Emergency support system”, gesloten in het kader van
het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013), in strijd is met zijn contractuele verplichtingen en dat het bedrag bijgevolg aan
verzoekster moet worden uitgekeerd, vermeerderd met rente, te rekenen vanaf de dag van betekening van het beroep

