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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/23

Prasība, kas celta 2010. gada 19. jūlijā — Constellation
Brands/ITSB (“COOK'S”)

Prasība, kas celta 2010. gada 23. jūlijā — Consorzio del vino
nobile di Montepulciano u.c./Komisija

(Lieta T-314/10)

(Lieta T-318/10)

(2010/C 260/31)

(2010/C 260/32)

Tiesvedības valoda — angļu

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Constellation Brands, Inc. (Ņujorka, ASV) (pārstāvis — B.
Brandreth, Barrister)

Prasītāji: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Montepulciano,
Itālija), Contucci di Alamanno Contucci&C. Società Agricola Sas
(Montepulciano, Itālija), Villa S. Anna Società Semplice Agricola di
Fabroni Anna S. E M. Società Seplice (Montepulciano, Itālija),
Conventino Società Agricola per Azioni (Montepulciano, Itālija)
(pārstāvji — D. Dodaro, S. Cianciullo, G. Brini, G. Nazzi, avvocati)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes,
paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:
— atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes,
paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2010. gada
29. aprīļa lēmumu lietā R 1048/2009-1;

— nodot lietu jaunai izskatīšanai Iekšējā tirgus saskaņošanas
birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) un uzdot nodro
šināt restitutio in integrum attiecībā uz Kopienas preču zīmes
reģistrācijas pieteikumu Nr. 942128;

— piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:
— atzīt par spēkā neesošu un nepiemērojamu vai katrā ziņā
atcelt ar apstrīdēto regulu izdarīto grozījumu Komisijas
Regulas (EK) Nr. 607/2009 XV pielikumā tiktāl, ciktāl ar
apstrīdēto regulu kļūdaini tiek norādīts, ka ir jālabo šī pieli
kuma B daļā pieļauto tehnisko kļūdu un, piemērojot Regulas
Nr. 607/09 62. panta 3. un 4. punktā paredzēto atkāpju
sistēmu, vīnogu šķirnes nosaukums “Montepulciano” ir jāno
rāda cilmes vietas nosaukuma “Vino Nobile di Montepulciano”
vietā, neņemot vērā šī nosaukuma īpašo raksturu;

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “COOK’S”

Preču zīmju un reģistra departamenta lēmums: pieteikumu par resti
tutio in integrum noraidīt un apstiprināt Kopienas preču zīmes
reģistrācijas Nr. 942128 atzīšanu par spēkā neesošu

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Padomes Regulas Nr. 207/2009 81. panta
pārkāpums, jo Apelāciju padome esot pieļāvusi kļūdu šī panta
piemērošanā un faktu vērtējumā, uzskatot, ka prasītājas pārstāvji
neesot ievērojuši pienācīgo rūpību attiecīgajos apstākļos

— pakārtoti, atzīt par spēkā neesošu un nepiemērojamu vai
katrā ziņā atcelt ar apstrīdēto regulu izdarīto grozījumu
XV pielikumā tiktāl, ciktāl vīnogu šķirnes nosaukums
“Montepulciano” tiek pārcelts uz šī pielikuma A daļu, lai
tam piemērotu Regulas (EK) Nr. 607/2009 62. panta 3.
punktu, kas attiecas uz tādu vīnogu šķirņu nosaukumiem,
kuri sastāv no vai kuros ir iekļauts aizsargātu cilmes vietas
nosaukums, aizsargāto vietas nosaukumu norādīja tikai ar
vienu vārdu “Montepulciano”, izdzēšot tradicionāli lietoto
terminu “Vino Nobilie di Montepulciano”, kas kopš tās
atzīšanas veido būtisku cilmes vietas nosaukuma daļu;

— piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

