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2010 m. liepos 19 d. pareikštas ieškinys byloje Constellation
Brands prieš VRDT (COOK’S)

2010 m. liepos 23 d. pareikštas ieškinys byloje Consorzio
del vino nobile di Montepulciano ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-314/10)

(Byla T-318/10)

(2010/C 260/31)

(2010/C 260/32)

Proceso kalba: anglų

Proceso kalba: italų

Šalys

Šalys

Ieškovė: Constellation Brands, Inc. (Niujorkas, JAV), atstovaujama
baristerio B. Brandreth

Ieškovės: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Montepul
čanas, Italija), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società Agricola
Sas (Montepulčanas, Italija), Villa S. Anna Società Semplice Agri
cola di Fabroni Anna S. E M. Società Seplice (Montepulčanas,
Italija), Il Conventino Società Agricola per Azioni (Montepulčanas,
Italija), atstovaujamos advokatų D. Dodaro, S. Cianciullo, G.
Brini, G. Nazzi

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir
pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai
— Panaikinti 2010 m. balandžio 29 d. Vidaus rinkos derinimo
tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmo
sios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1048/2009-1;

— Grąžinti bylą nagrinėti Vidaus rinkos derinimo tarnybai
(prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ir restitutio in
integrum Bendrijos prekių paraiškos Nr. 942 128 atžvilgiu.

— Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių
ženklas „COOK’S“

Prekių ženklų ir registro departamento sprendimas: atmesti prašymą
dėl restitutio in integrum ir patvirtinti Bendrijos prekių ženklo
Nr. 942 128 registracijos panaikinimą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009
81 straipsnio pažeidimas, nes Apeliacinė taryba neteisingai
taikė šį straipsnį ir vertino faktus manydama, kad ieškovo
atstovai nesiėmė visų reikalingų priemonių atsižvelgiant į
aplinkybes.

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovių reikalavimai
— Pripažinti niekiniu ir netaikytinu arba, bet kuriuo atveju,
panaikinti ginčijamu reglamentu padarytą Komisijos regla
mento (EB) Nr. 607/2009 XV priedo pakeitimą, kuriame
neteisingai nurodoma taisytina techninė klaida dėl į minėto
priedo B dalį vynuogių veislės pavadinimo „Montepulciano“
įrašymo, saugomai kilmės vietos nuorodai „Vino Nobile
di Montepulciano“ taikant Reglamento Nr. 607/09
62 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytas išimtis, neatsižvelgiant
į šios nuorodos ypatumus;

— nepatenkinus pirmojo reikalavimo, pripažinti niekiniu ir
netaikytinu arba, bet kuriuo atveju, panaikinti XV priedo
pakeitimą, kuriuo, remiantis Reglamento Nr. 607/09
62 straipsnio 3 dalimi, perkeliant vynuogių veislės pavadi
nimą „Montepulciano“, kurį sudaro, ar kuriame yra saugoma
kilmės vietos nuoroda, ši nuoroda buvo apibrėžta vienu
žodžiu „Montepulciano“, atsisakant tradicinės nuorodos
„Vino Nobile di“, kuri nuo šios nuorodos pripažinimo yra
sudedamoji dalis;

— priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

