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Žaloba podaná dne 19. července 2010 — Constellation
Brands v. OHIM (COOK’S)

Žaloba podaná dne 23. července 2010 — Consorzio del
vino nobile di Montepulciano a další v. Komise

(Věc T-314/10)

(Věc T-318/10)

(2010/C 260/31)

(2010/C 260/32)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastníci řízení

Žalobkyně: Constellation Brands, Inc. (New York, USA)
(zástupce: B. Brandreth, Barrister)

Žalobci: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Montepul
ciano, Itálie), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società
Agricola Sas (Montepulciano, Itálie), Villa S. Anna Società
Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società Seplice
(Montepulciano, Itálie), Il Conventino Società Agricola per
Azioni (Montepulciano, Itálie) (zástupci: D. Dodaro, advokát,
S. Cianciullo, advokát, G. Brini, advokát, G. Nazzi, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně
— zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro
harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
ze dne 29. dubna 2010 ve věci R 1048/2009-1;

— vrátit věc Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory) a nařídit restitutio in integrum,
pokud jde o přihlášku ochranné známky Společenství
č. 942128;

— uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka
„COOK’S“

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí žádosti o restitutio
in integrum a potvrzení zrušení zápisu ochranné známky
Společenství č. 942128

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení článku 81 nařízení Rady
č. 207/2009, jelikož odvolací senát tento článek nesprávně
použil a nesprávně posoudil skutkové okolnosti, když rozhodl,
že zástupci žalobkyně nejednali s řádnou péčí.

Žalovaná: Evropská komise

Návrhové žádání žalobců
— určit neplatnost a nepoužitelnost nebo v každém případě
zrušit změnu přílohy XV nařízení Komise (ES) č. 607/2009
vyplývající z napadeného nařízení v rozsahu, v němž tech
nickou chybu, kterou je třeba opravit, toto nařízení
nesprávně identifikuje jen jako spočívající v zápisu názvu
odrůdy vinné révy „Montepulciano“ do části B uvedené
přílohy, přičemž na chráněné označení původu „Vino nobile
di Montepulciano“ uplatňuje odchylku uvedenou v čl. 62
odst. 3 a 4 nařízení č. 607/09, a to bez toho, aby se
zohlednila zvláštní povaha tohoto označení;

— podpůrně, určit neplatnost a nepoužitelnost nebo v každém
případě zrušit změnu přílohy XV vyplývající z napadeného
nařízení v rozsahu, v němž toto nařízení s cílem přemístit
do části A této přílohy název odrůdy „Montepulciano“ ve
smyslu a k uplatnění účinků čl. 62 odst. 3 nařízení č.
607/09, jehož předmětem jsou názvy odrůd, které obsahují
nebo jsou tvořeny chráněným označením původu, označilo
chráněné označení původu jen výrazem „Montepulciano“,
přičemž odstranilo tradiční výraz „Vino nobile di“, který je
neoddělitelnou součástí tohoto označení od jeho uznání;

— uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

