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Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Fiesta Hotels & Resorts mot EUIPO – Residencial
Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)
(Mål T-217/15) (1)
(EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT &
SPA — Det äldre nationella firmamärket GRAND HOTEL PALLADIUM — Relativt
registreringshinder — Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än bara lokal
omfattning — Artiklarna 8.4 och 53.1 c i förordning nr 207/2009)
(2017/C 022/30)
Rättegångsspråk: spanska
Rättegångsdeltagare
Klagande: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spanien) (ombud: advokaten J. B. Devaureix)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carrillo)
Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spanien) (ombud: advokaten
D. Solana Giménez)

Saken
Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 23 februari 2015 (ärende R 2391/
2013-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Residencial Palladium och Fiesta Hotels & Resorts

Domslut
1) Talan ogillas.
2) Fiesta Hotels & Resorts, SL ska ersätta rättegångskostnaderna.
(1)

EUT C 205, 22.6.2015.

Tribunalens dom av den 29 november 2016 – ANKO mot Rea
(Mål T-270/15) (1)
(Skiljedomsklausul — Bidragsavtal ingånget inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning,
teknisk utveckling och demonstration (2007-2013) — EES-projektet — Huruvida det var avtalsenligt att
ställa in betalningarna gentemot sökanden och villkor för att häva beslutet att ställa in betalningarna —
Dröjsmålsränta)
(2017/C 022/31)
Rättegångsspråk: grekiska
Parter
Sökande: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Aten, Grekland) (ombud: advokat V. Christianos)
Svarande: Genomförandeorganet för forskning (ombud: S. Payan Lagrou och V. Canetti, inledningsvis biträdda av advokaten
O. Lytra, därefter av advokaten A. Saratsi)

Saken
Talan med stöd av artikel 272 FEUF med yrkande om att tribunalen ska fastställa att Rea:s beslut om att ställa in
betalningarna av de belopp som sökanden fortfarande har rätt till enligt bidragsavtal nr 217951, för finansieringen av
projektet ”Emergency support system”, ingånget inom ramen för sjunde ramprogrammet forskning, teknisk utveckling och
demonstration (2007-2013), utgör ett avtalsbrott och att dessa belopp ska utbetalas till sökanden jämte dröjsmålsränta
räknat från dagen för delgivning av ansökan.

