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Beroep ingesteld op 19 juli 2010 — Constellation
Brands/BHIM (COOK’S)

Beroep ingesteld op 23 juli 2010 — Consorzio del vino
nobile di Montepulciano e.a./Commissie

(Zaak T-314/10)

(Zaak T-318/10)

(2010/C 260/31)

(2010/C 260/32)

Procestaal: Engels

Procestaal: Italiaans

Partijen

Partijen

Verzoekende partij: Constellation Brands, Inc. (New York, Ver
enigde Staten van Amerika) (vertegenwoordiger: B. Brandreth,
Barrister)

Verzoekende partijen: Consorzio del vino nobile di Montepulciano
(Montepulciano, Italië), Contucci di Alamanno Contucci & C.
Società Agricola Sas (Montepulciano, Italië), Villa S. Anna So
cietà Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società Sem
plice (Montepulciano, Italië), Il Conventino Società Agricola per
Azioni (Montepulciano, Italië) (vertegenwoordigers: D. Dodaro,
advocaat, S. Cianciullo, advocaat, G. Brini, advocaat, G. Nazzi,
advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies
— de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau
voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, teke
ningen en modellen) van 29 april 2010 in zaak
R 1048/2009-1 vernietigen;

Verwerende partij: Europese Commissie

— de zaak terugverwijzen naar het Bureau voor harmonisatie
binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
en gelasten dat herstel in de vorige toestand wordt verleend
met betrekking tot gemeenschapsmerkaanvraag nr. 942128;

Conclusies

— verweerder verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten
Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „COOK’S”

Beslissing van de afdeling „Merken en register”: afwijzing van het
verzoek tot herstel in de vorige toestand en bevestiging van de
nietigverklaring van gemeenschapsmerkinschrijving nr. 942128

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 81 van verordening
nr. 207/2009 van de Raad doordat de kamer van beroep dit
artikel onjuist heeft toegepast en de feiten onjuist heeft beoor
deeld door te stellen dat de vertegenwoordigers van verzoekster
in de gegeven omstandigheden niet de noodzakelijke zorgvul
digheid hadden betracht.

— nietig en niet-toepasselijk verklaren, althans vernietigen, de
wijziging die bij de bestreden verordening in bijlage XV van
verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie is aange
bracht, voor zover zij de te verbeteren technische fout ten
onrechte enkel ziet in de opname van de druivenrasbena
ming „Montepulciano” in deel B van bedoelde bijlage, waar
door de uitzonderingsregeling van artikel 62, leden 3 en 4,
van verordening nr. 607/09 op de beschermde oorsprongs
benaming „Vino Nobile di Montepulciano” wordt toegepast
zonder het specifieke karakter ervan in aanmerking te ne
men;

— subsidiair, nietig en niet-toepasselijk verklaren, althans ver
nietigen, de wijziging die bij de verordening in bijlage XV is
aangebracht, voor zover zij, voor de overbrenging van de
druivenrasbenaming „Montepulciano” naar deel A van ge
noemde bijlage, met het oog op de toepassing van artikel
62, lid 3, van verordening nr. 607/99 betreffende de namen
van wijndruivenrassen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit
een beschermde oorsprongsbenaming, de beschermde bena
ming heeft aangeduid met het enkele woord „Montepulci
ano”, onder weglating van de traditionele vermelding „Vino
Nobile di”, die sinds de erkenning een integrerend deel ervan
vormt.

— de Europese Commissie verwijzen in de kosten van de pro
cedure.

