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Uradni list Evropske unije

C 260/23

Tožba, vložena 19. julija 2010 – Constellation Brands proti
UUNT (COOK’S)

Tožba, vložena 23. julija 2010 – Consorzio del vino nobile
di Montepulciano in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-314/10)

(Zadeva T-318/10)

(2010/C 260/31)

(2010/C 260/32)

Jezik postopka: angleščina

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Stranke

Tožeča stranka: Constellation Brands, Inc. (New York, ZDA)
(zastopnik: B. Brandreth, Barrister)

Tožeče stranke: Consorzio del vino nobile di Montepulciano
(Montepulciano, Italija), Contucci di Alamanno Contucci & C.
Società Agricola Sas (Montepulciano, Italija), Villa S. Anna
Società Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società
Seplice (Montepulciano, Italija), Il Conventino Società Agricola
per Azioni (Montepulciano, Italija) (zastopniki: D. Dodaro, S.
Cianciullo, G. Brini, G. Nazzi, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)

Predlogi tožeče stranke
— Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na
notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 29. aprila 2010 v
zadevi R 1048/2009-1 naj se razveljavi;

— zadeva naj se vrne Uradu za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke in modeli) in glede prijave znamke Skupnosti
št. 942 128 naj se odredi vrnitev v prejšnje stanje;

— toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi tožečih strank
— Razglasi naj se ničnost in neveljavnost oziroma, v vsakem
primeru, naj se razveljavi spremembo, ki je bila z izpo
dbijano uredbo vnesena v Prilogo XV Uredbe Komisije
(ES) št. 607/2009 v delu, v katerem tehnično napako, ki
jo je treba popraviti, napačno opredeli kot da gre zgolj za
vpis poimenovanja sorte vinske trte „Montepulciano“ v del B
navedene priloge, tako da se za zaščiteno označbo porekla
„vino nobile di Montepulciano“ uporabi drugačna ureditev,
določena z Uredbo 607/09 v členu 62(3) in (4), ne da bi bil
upoštevan njen dejansko poseben značaj.

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „COOK’S“.

Odločba oddelka za znamke in register: zavrnitev zahteve za vrnitev
v prejšnje stanje in potrditev prenehanja veljavnosti znamke
Skupnosti št. 942 128.

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe.

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 81 Uredbe Sveta
št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe napačno uporabil ta
člen in ker je napačno presodil dejstva, ko je ugotovil, da
zastopniki tožeče stranke v okoliščinah niso ravnali skrbno.

— Podredno, razglasi naj se ničnost in neveljavnost oziroma, v
vsakem primeru, naj se razveljavi spremembo, ki je bila z
izpodbijano uredbo vnesena v Prilogo XV, v delu, v katerem
je za prenos – v del A navedene priloge – poimenovanja
sorte vinske trte „Montepulciano“ na podlagi člena 62(3)
Uredbe 607/09, katerega predmet je poimenovanje vinskih
trt, ki vsebujejo oziroma so sestavljene iz zaščitene označbe
porekla, navedla zaščiteno označbo porekla zgolj z izrazom
„Montepulciano“, pri čemer je opustila tradicionalno
navedbo „Vino Nobile di“, ki je sestavni del tega poimeno
vanja vse od njegovega priznanja.

— Komisiji naj se naloži plačilo stroškov tega postopka.

