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C 260/23

Жалба, подадена на 19 юли 2010 г. — Constellation
Brands/СХВП (COOK'S)

Жалба, подадена на 23 юли 2010 г. — Consorzio del vino
nobile di Montepulciano и др./Комисия

(Дело T-314/10)

(Дело T-318/10)

(2010/C 260/31)

(2010/C 260/32)

Език на производството: английски

Език на производството: италиански

Страни

Страни

Жалбоподател: Constellation Brands, Inc. (Ню Йорк, САЩ)
(представител: B. Brandreth, Barrister)

Жалбоподатели: Consorzio del vino nobile di Montepulciano
(Montepulciano, Италия), Contucci di Alamanno Contucci & C.
Società Agricola Sas (Montepulciano, Италия), Villa S. Anna
Società Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società
Seplice (Montepulciano, Италия), Il Conventino Società
Agricola per Azioni (Montepulciano, Италия) (представители:
D. Dodaro, avvocato, S. Cianciullo, avvocato, G. Brini,
avvocato, G. Nazzi, avvocato)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя
— да се отмени решението на първи апелативен състав на
Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки,
дизайни и модели) от 29 април 2010 г. по преписка
R 1048/2009-1,

— да се върне преписката на Службата за хармонизация във
вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) и да се
разпореди предоставянето на restitutio in integrum по
отношение на заявка за марка на Общността № 942 128,

— да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи
Марка на Общността, предмет на спора: словна марка
„COOK’S“

Решение на отдел „Марки и регистър“: отхвърля искането за
restitutio in integrum и потвърждава заличаването от регистъра
на марка на Общността № 942 128.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 81 от Регламент
№ 207/2009 на Съвета, тъй като апелативният състав е
приложил неправилно този член и е допуснал грешка в
преценката на фактите като е приел, че представителите на
жалбоподателя не са положили дължимата грижа при
конкретните обстоятелства.

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите
— Да се обяви недействителността и неприложимостта или във
всички случаи да се отмени направеното с оспорвания
регламент изменение на приложение ХV към Регламент
(ЕО) № 607/2009 на Комисията, в частта в която
погрешно се определя, че подлежащата на поправяне
техническа грешка се състои единствено във вписването на
наименованието на сорта „Montepulciano“ в част Б от посо
ченото приложение, като към защитеното наименование за
произход Vino Nobile di Montepulciano се прилага пред
видената в член 62, параграфи 3 и 4 от Регламент №
607/09 дерогираща правна уреда без да отчита нейния
специфичен характер.

— при условията на евентуалност да се обяви недействител
ността и неприложимостта или във всички случаи да се
отмени направеното с регламента изменение на приложение
ХV, в частта в която с цел да се прехвърли към част А на
посоченото приложение наименованието на сорта „Monte
pulciano“, по смисъла и за целите на член 62, параграф 3
от Регламент № 607/09, който се отнася до наименованието
на сортовете, които съдържат или са съставени от защитено
наименование за произход, защитеното наименование за
произход се идентифицира единствено с думата „Monte
pulciano“, като се заличава традиционното наименование
„Vino Nobile di“, което е негова неразделна част от призна
ването му.

— да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните
разноски по настоящото производство.

