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Žaloba podaná 19. júla 2010 — Constellation Brands/
ÚHVT (COOK’S)

Žaloba podaná 23. júla 2010 — Consorzio del vino nobile
di Montepulciano a i./Komisia

(Vec T-314/10)

(Vec T-318/10)

(2010/C 260/31)

(2010/C 260/32)

Jazyk konania: angličtina

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Účastníci konania

Žalobca: Constellation Brands, Inc. (New York, USA) (v zastú
pení: B. Brandreth, barrister)

Žalobcovia: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Monte
pulciano, Taliansko), Contucci di Alamanno Contucci & C.
Società Agricola Sas (Montepulciano, Taliansko), Villa S. Anna
Società Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società
Seplice (Montepulciano, Taliansko), Il Conventino Società Agri
cola per Azioni (Montepulciano, Taliansko) (v zastúpení: D.
Dodaro, S. Cianciullo, G. Brini a G. Nazzi, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné
známky a vzory)

Návrhy žalobcu
— zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre
harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)
z 29. apríla 2010 vo veci R 1048/2009-1,

Žalovaná: Európska komisia

— vrátiť vec Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a vzory) a nariadiť uvedenie do predchá
dzajúceho stavu vo vzťahu k prihláške ochrannej známky
spoločenstva č. 942128,

Návrhy žalobcov

— zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia
Dotknutá ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka
„COOK’S“.

Rozhodnutie oddelenia Ochranné známky a register: zamietnutie
žiadosti o uvedenie do predchádzajúceho stavu a potvrdenie
výmazu ochrannej známky Spoločenstva č. 942128.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 81 nariadenia Rady č.
207/2009, keďže odvolací senát nesprávne uplatnil tento
článok a nesprávne posúdil skutočnosti, keď rozhodol, že
zástupcovia žalobcu nevynaložili náležitú starostlivosť vyžado
vanú okolnosťami.

— vyhlásiť neplatnosť a neuplatniteľnosť zmeny a doplnenia
prílohy XV nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 vyplývajú
cich z napadnutého nariadenia alebo v každom prípade ich
zrušiť v rozsahu, v akom chybu, ktorú je potrebné opraviť,
toto nariadenie nesprávne identifikuje len ako zápis názvu
odrody „Montepulciano“ do časti B uvedenej prílohy, pričom
na chránené označenie pôvodu „Vino nobile di Montepul
ciano“ uplatňuje odchýlku uvedenú v článku 62 ods. 3 a 4
nariadenia č. 607/09, a to bez toho, aby sa zohľadnil
osobitný charakter tohto označenia,

— subsidiárne, vyhlásiť neplatnosť a neuplatniteľnosť zmeny a
doplnenia prílohy XV vyplývajúcich z napadnutého naria
denia alebo v každom prípade ich zrušiť v rozsahu, v
akom toto nariadenie s cieľom premiestniť do časti A
tejto prílohy názov odrody „Montepulciano“ v zmysle
článku 62 ods. 3 nariadenia č. 607/09 a s cieľom uplatniť
účinky tohto ustanovenia, ktorého predmetom sú názvy
odrôd, ktoré obsahujú chránené označenie pôvodu alebo
sú ním vytvorené, označilo chránené označenie pôvodu
len výrazom „Montepulciano“, pričom odstránilo tradičný
pojem „Vino nobile di“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
tohto označenia od jeho uznania,

— zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

