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Hotărârea Tribunalului din 30 noiembrie 2016 – Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial
Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)
(Cauza T-217/15) (1)
[„Marca Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca figurativă a Uniunii Europene
PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Denumirea comercială națională anterioară GRAND
HOTEL PALLADIUM — Motiv relativ de refuz — Utilizarea în comerț a unui semn cu un domeniu de
aplicare care depășește domeniul local — Articolul 8 alineatul (4) și articolul 53 alineatul (1) litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]
(2017/C 022/30)
Limba de procedură: spaniola
Părțile
Reclamantă: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spania) (reprezentant: J.-B. Devaureix, avocat)
Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Residencial Palladium, SL
(Ibiza, Spania) (reprezentant: D. Solana Giménez, avocat)
Obiectul
Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 23 februarie 2015 (cauza R 2391/2013-2)
privind o procedură de declarare a nulității între Residencial Palladium, SL și Fiesta Hotels & Resorts, SL.
Dispozitivul
1) Respinge acțiunea.
2) Obligă Fiesta Hotels & Resorts, SL la plata cheltuielilor de judecată.
(1)

JO C 205, 22.6.2015.

Hotărârea Tribunalului din 29 noiembrie 2016 – ANKO/REA
(Cauza T-270/15) (1)
(„Clauză compromisorie — Convenție de subvenție încheiată în cadrul celui de al șaptelea program-cadru
pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) — Proiect ESS —
Conformitate cu stipulațiile contractuale a suspendării plăților față de reclamantă și a condițiilor de
încetare a respectivei suspendări a plăților — Dobânzi de întârziere”)
(2017/C 022/31)
Limba de procedură: greaca
Părțile
Reclamantă: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atena, Grecia) (reprezentant: V. Christianos, avocat)
Pârâtă: Agenția Executivă pentru Cercetare (reprezentanți: S. Payan Lagrou și V. Canetti, agenți, inițial asistați de O. Lytra,
ulterior A. Saratsi, avocați)
Obiectul
Cerere întemeiată pe articolul 272 TFUE prin care se solicită constatarea faptului că suspendarea plății, impusă de REA, a
soldului contribuției financiare datorate reclamantei în temeiul executării convenției de subvenție nr. 217951, pentru
finanțarea proiectului intitulat „Emergency support system”, încheiată în cadrul celui de al șaptelea program-cadru al
Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013), constituie o
încălcare a obligațiilor sale contractuale și a faptului că REA trebuie să plătească ANKO suma menționată, plus dobânda
legală de la data comunicării acțiunii

