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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 260/23

Προσφυγή της 19ης Ιουλίου 2010 — Constellation Brands
κατά ΓΕΕΑ (COOK'S)

Προσφυγή της 23ης Ιουλίου 2010 — Consorzio del vino
nobile di Montepulciano κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-314/10)

(Υπόθεση T-318/10)

(2010/C 260/31)

(2010/C 260/32)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Constellation Brands, Inc. (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ)
(εκπρόσωπος: B. Brandreth, Barrister)

Προσφεύγοντες: Consorzio del vino nobile di Montepulciano
(Montepulciano, Ιταλία), Contucci di Alamanno Contucci & C.
Società Agricola Sas (Montepulciano, Ιταλία), Villa S. Anna
Società Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società
Seplice (Montepulciano, Ιταλία), Il Conventino Società Agricola
per Azioni (Montepulciano, Ιταλία) (εκπρόσωποι: Dodaro, S.
Cianciullo, G. Brini, G. Nazzi, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

— να ακυρώσει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών
του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγο
ράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) της 29ης Απρι
λίου 2010 στην υπόθεση R 1048/2009-1·

Αιτήματα των προσφευγόντων

— να αναπέμψει την υπόθεση στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαί
σιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υπο
δείγματα) και να διατάξει την επαναφορά της προτέρας κατα
στάσεως όσον αφορά την αίτηση για κοινοτικό σήμα αριθ.
942128·
— να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα
Κοινοτικό σήμα προς καταχώριση: Το λεκτικό σήμα «COOK’S»
Απόφαση του τμήματος σημάτων και μητρώου: Απόρριψη της
αιτήσεως επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση
και επικύρωση της ακύρωσης της καταχώρισης του κοινοτικού
σήματος αριθ. 942128
Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Απόρριψη της προσφυγής
Λόγοι ακυρώσεως: Παράβαση του άρθρου 81 του κανονισμού
207/2009 του Συμβουλίου, διότι το τμήμα προσφυγών εφάρμοσε
εσφαλμένως το άρθρο αυτό και εκτίμησε εσφαλμένως τα πραγμα
τικά περιστατικά, κρίνοντας ότι οι εκπρόσωποι της προσφεύγοντας
δεν είχαν καταβάλει την προσήκουσα στις περιστάσεις αυτές επιμέ
λεια.

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:

— Να κηρύξει άκυρη και ανεφάρμοστη, ή, εν πάση περιπτώσει, να
ακυρώσει την τροποποίηση που επέφερε ο προσβαλλόμενος
κανονισμός στο παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΚ) 607/2009
της Επιτροπής, στο μέρος κατά το οποίο η τροποποίηση αυτή
εσφαλμένα ορίζει ότι το προς διόρθωση τεχνικό σφάλμα έγκει
ται απλώς στην τοποθέτηση της ονομασίας ποικιλίας του κλή
ματος «Montepulciano» στο τμήμα Β του εν λόγω παραρτήμα
τος, εφαρμόζοντας στην προστατευόμενη ονομασία προέλευσης
«Vino Nobile di Montepulciano» τις διατάξεις που εισάγουν
παρέκκλιση και οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 62, παρά
γραφοι 3 και 4, του κανονισμού 607/2009, χωρίς να λαμβάνει
υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα των διατάξεων αυτών.

— Επικουρικώς, να κηρύξει άκυρη και ανεφάρμοστη, ή, εν πάση
περιπτώσει, να ακυρώσει την τροποποίηση που επέφερε ο κανο
νισμός στο παράρτημα XV, στο μέρος κατά το οποίο, με την
τροποποίηση αυτή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετα
φορά της ονομασίας ποικιλίας του κλήματος «Montepul
ciano»στο τμήμα Α του εν λόγω παραρτήματος, προς τους
σκοπούς του άρθρου 62, παράγραφος 3, του κανονισμού
(ΕΚ) 607/2009, που αφορά τις ονομασίες κλημάτων που περιέ
χουν ή αποτελούνται από προστατευόμενη ονομασία προέλευ
σης, όρισε ότι η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης συνί
σταται στη μόνη λέξη «Montepulciano», απαλείφοντας την
παραδοσιακή ένδειξη «Vino Nobile di», που αποτελεί αναπό
σπαστο τμήμα της ονομασίας από αναγνωρίσεώς της.

— Να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

