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Oikeudenkäyntikieli: englanti

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Asianosaiset

Kantaja: Constellation Brands, Inc. (New York, Yhdysvallat)
(edustaja: barrister B. Brandreth)

Kantajat: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Monte
pulciano, Italia), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società
Agricola Sas (Montepulciano, Italia), Villa S. Anna Società Semp
lice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società Semplice (Mon
tepulciano, Italia), Il Conventino Società Agricola per Azioni
(Montepulciano, Italia) (edustajat: asianajajat D. Dodaro, S. Ci
anciullo, G. Brini, ja G. Nazzi)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit)

Vaatimukset
— sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 29.4.2010 tekemä
päätös asiassa R 1048/2009-1 on kumottava

— asia on palautettava sisämarkkinoiden harmonisointiviras
toon (tavaramerkit ja mallit) ja restitutio in integrum (me
netetyn määräajan palauttaminen) on myönnettävä yhteisön
tavaramerkkiä koskevan hakemuksen nro 942128 osalta

— vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki COOK’S

Tavaramerkit ja rekisteri -osaston päätös: menetetyn määräajan pa
lauttamista koskevan hakemuksen hylkääminen ja yhteisön ta
varamerkkirekisteröinnin nro 942128 rekisteristä poistamisen
pysyttäminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan
rikkominen, koska valituslautakunta teki virheen tämän artiklan
soveltamisessa ja tosiseikkojen arvioinnissaan, kun se katsoi, että
kantajan edustajat eivät olleet noudattaneet olosuhteiden edel
lyttämää asianmukaista tarkkaavaisuutta.

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset
— On todettava, että riidanalaisella asetuksella komission ase
tuksen (EY) N:o 607/2009 liitteeseen XV tehty muutos on
pätemätön ja ettei sitä voida soveltaa — tai muutos on
vaihtoehtoisesti kumottava — koska oikaistavaksi tekniseksi
virheeksi katsottiin se, että Montepulciano-rypälelajike oli
sijoitettu liitteen B osaan ja koska suojattuun alkuperänimi
tykseen ”Vino Nobile di Montepuciano” sovellettiin asetuk
sen N:o 607/2009 62 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua
poikkeusjärjestelmää ilman, että otettiin huomioon sen tosi
asiallista erityisluonnetta.

— Toissijaisesti on todettava, että asetuksella liitteeseen XV
tehty muutos on pätemätön ja ettei sitä voida soveltaa —
tai muutos on vaihtoehtoisesti kumottava — koska kun
Montepulciano-rypälelajike siirrettiin liitteen A osaan asetuk
sen (EY) N:o 607/2009 62 artiklan 3 kohdan, joka koskee
rypälelajikkeiden nimiä, jotka sisältävät suojatun alkuperäni
mityksen tai koostuvat tällaisesta nimityksestä, mukaisesti,
suojatuksi alkuperänimitykseksi määritettiin yksinomaan
sana ”Montepulciano” samalla kun alkuperänimityksestä
poistettiin perinteinen merkintä ”Vino Nobile di”, joka on
ollut elimellinen osa alkuperänimitystä sen hyväksymisestä
lähtien.

— Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeuden
käyntikulut.

