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Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2016 r. – Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium
(PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)
(Sprawa T-217/15) (1)
[Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Graficzny unijny znak
towarowy PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Wcześniejsza krajowa nazwa handlowa
GRAND HOTEL PALLADIUM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Używanie w obrocie
handlowym oznaczenia o zasięgu większym niż lokalny — Artykuł 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1
lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]
(2017/C 022/30)
Język postępowania: hiszpański
Strony
Strona skarżąca: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J.B. Devaureix)
Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Crespo Carillo, pełnomocnik)
Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Residencial Palladium, SL (Ibiza,
Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat D. Solana Giménez)
Przedmiot
Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 lutego 2015 r. (sprawa R 2391/2013-2) dotyczącą
postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Residencial Palladium a Fiesta Hotels & Resorts.
Sentencja
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Fiesta Hotels & Resorts, SL zostaje obciążona kosztami postępowania.
(1)

Dz.U. C 205 z 22.6.2015.

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2016 r. – ANKO/REA
(Sprawa T-270/15) (1)
[Klauzula arbitrażowa — Umowa w sprawie dotacji zawarta w ramach siódmego programu ramowego
w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) — Projekt ESS — Zgodność
z postanowieniami umownymi zawieszenia płatności wobec skarżącej oraz warunków uchylenia tego
zawieszenia płatności — Odsetki za opóźnienie]
(2017/C 022/31)
Język postępowania: grecki
Strony
Strona skarżąca: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: adwokat
V. Christianos)
Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) (przedstawiciele: S. Payan-Lagrou i V. Canetti,
pełnomocnicy, początkowo wspierani przez adwokata O. Lytrę, a następnie przez adwokata A. Saratsi)
Przedmiot
Skarga na podstawie art. 272 TFUE o stwierdzenie, że nakazane przez REA zawieszenie płatności salda udziału
finansowego należnego skarżącej z tytułu wykonania zawartej w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) umowy w sprawie dotacji
nr 217951 na sfinansowanie projektu „Emergency support system” stanowi naruszenie jej zobowiązań umownych i że
kwota ta powinna jej zostać zapłacona wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia doręczenia skargi.

