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Sag anlagt den 19. juli 2010 — Constellation Brands mod
KHIM (COOK’S)

Sag anlagt den 23. juli 2010 — Consorzio del vino nobile
di Montepulciano m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-314/10)

(Sag T-318/10)

(2010/C 260/31)

(2010/C 260/32)

Processprog: engelsk

Processprog: italiensk

Parter

Parter

Sagsøger: Constellation Brands, Inc. (New York, USA) (ved
barrister B. Brandreth)

Sagsøgere: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Monte
pulciano, Italien), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società
Agricola Sas (Montepulciano, Italien), Villa s. Anna Società
Semplice Agricola di Fabroni Anna s. E M. Società Seplice
(Montepulciano, Italien), Il Conventino Società Agricola per
Azioni (Montepulciano, Italien) (ved avvocato D. Dodaro, avvo
cato s. Cianciullo, avvocato G. Brini og avvocato G. Nazzi)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande
— Afgørelse truffet den 29. april 2010 af Første Appelkammer
ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (sag R 1048/2009-1) annulleres.

— Sagen hjemvises til Kontoret for Harmonisering i det Indre
Marked (Varemærker og Design) og anmodningen om resti
tutio in integrum for EF-varemærkeansøgning nr. 942128
efterkommes.

— Harmoniseringskontoret
omkostninger.
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Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »COOK’S«

Varemærke- og registreringsafdelingens afgørelse: Afslag på anmod
ningen om restitutio in integrum og opretholdelse af annulla
tionen af EF-varemærkeregistrering nr. 942128

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 81 i Rådets forordning
nr. 207/2009, idet appelkammeret foretog en urigtig anvendelse
af denne artikel og en fejlagtig vurdering af de faktiske omstæn
digheder, idet det anså, at sagsøgeren og dennes befuldmægti
gede under de givne omstændigheder ikke havde udvist den
fornødne omhu.

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande
— Den omstridte forordning erklæres ugyldig eller uanvendelig,
eller under alle omstændigheder annulleres revideringen
heraf som sket med bilag XV i Kommissionens forordning
(EF) nr. 607/2009, hvor den ukorrekt identificerer den
tekniske fejl til at blive korrigeret ved den blotte optagelse
af »Montepulciano«-druesortsbetegnelsen i del B i nævnte
bilag, og derved anvender undtagelsesbestemmelsen i
artikel 62, stk. 3 og 4, i Kommissionens forordning (EF)
nr. 607/2009 i forhold til den beskyttede oprindelsesbeteg
nelse »Vino Nobile di Montepulciano« uden at tage hensyn
til den faktiske specificitet for denne oprindelsesbetegnelse.

— Subsidiært erklæres den omstridte forordning ugyldig eller
uanvendelig, eller under alle omstændigheder annulleres
revideringen heraf som sket med bilag XV i Kommissionens
forordning (EF) nr. 607/2009, hvor denne med henblik på
at overføre »Montepulciano«-druesortsbetegnelsen fra del A i
samme bilag under henvisning til artikel 62, stk. 3, som
vedrører navnene på druesorterne, som indeholder eller
omfatter en beskyttet oprindelsesbetegnelse, har identificeret
den beskyttede oprindelsesbetegnelse med det enkelte ord
»Montepulciano«, og derved fjernet den traditionelle beteg
nelse »Vino nobile di«, som har udgjort en integreret del,
siden den blev anerkendt.

— Europa-Kommissionen
omkostninger.
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