
2010. július 19-én benyújtott kereset — Constellation 
Brands kontra OHIM (COOK’S) 

(T-314/10. sz. ügy) 

(2010/C 260/31) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Constellation Brands, Inc. (New York, Amerikai Egyesült 
Államok) (képviselő: B. Brandreth barrister) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) első fellebbezési tanácsának 2010. április 29-i hatá
rozatát (R 1048/2009-1. sz. ügy); 

— a Törvényszék utalja vissza az ügyet Belső Piaci Harmoni
zációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) elé, és a 
942128. sz. közösségi védjegybejelentés tekintetében adjon 
helyt az in integrum restitutio iránti kérelemnek; 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az érintett közösségi védjegy: a „COOK’S” szóvédjegy. 

A védjegy-lajstromozási osztály határozata: a védjegy-lajstromozási 
osztály az in integrum restitutio iránti kérelmet elutasította, és 
helyben hagyta a 942128. lajstromszámú közösségi védjegy 
törlését. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést 
elutasította. 

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 81. cikkének megsértése, 
mivel a fellebbezési tanács tévesen alkalmazta ezt a cikket és 
értékelte a tényeket, amikor megállapította, hogy a felperes 
képviselői nem jártak el kellő gondossággal az adott körülmé
nyek között. 

2010. július 23-án benyújtott kereset — Consorzio del vino 
nobile di Montepulciano és társai kontra Bizottság 

(T-318/10. sz. ügy) 

(2010/C 260/32) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperesek: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Monte
pulciano, Olaszország), Contucci di Alamanno Contucci & C. 
Società Agricola Sas (Montepulciano, Olaszország), Villa S. 
Anna Società Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società 
Seplice (Montepulciano, Olaszország), Conventino Società Agri
cola per Azioni (Montepulciano, Olaszország) (képviselők: D. 
Dodaro ügyvéd, S. Cianciullo ügyvéd, G. Brini ügyvéd, G. 
Nazzi ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék állapítsa meg a megtámadott rendelettel a 
607/2009/EK bizottsági rendelet XV. mellékletébe bevezetett 
módosítás semmisségét és alkalmazhatatlanságát, illetve 
mindenesetre semmisítse meg a módosítást amennyiben az 
tévesen állapítja meg azt a kijavítandó technikai hibát, amely 
pusztán a „Montepulciano” szőlőfajtanévnek az említett 
melléklet B. részébe való felvételéből áll, a 607/2009 
rendelet 62. cikkének (3) és (4) bekezdésében előírt, eltérést 
biztosító szabályozást alkalmazva a „Vino Nobile di Monte
pulciano” oltalom alatt álló eredetmegjelölésre anélkül, hogy 
figyelembe venné annak tényleges sajátosságát. 

— A Törvényszék másodlagosan állapítsa meg a rendelettel a 
XV. mellékletbe bevezetett módosítás semmisségét és alkal
mazhatatlanságát, illetve mindenesetre semmisítse meg a 
módosítást, amennyiben az — a 607/2009 rendelet 62. 
cikkének az oltalom alatt álló eredetmegjelölésből álló 
vagy ilyen eredetmegjelölést magukban foglaló szőlőfajtane
vekre vonatkozó (3) bekezdése alapján — a „Montepulciano” 
szőlőfajtanévnek a melléklet A. részébe történő áthelyezése 
céljából az oltalom alatt álló eredetmegjelölést kizárólag a 
„Montepulciano” szóban határozta meg, törölve a „Vino 
Nobile di” hagyományos megnevezést, amely az elismerés 
óta annak elválaszthatatlan részét képezi. 

— A Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot a jelen 
kereset során felmerült költségek viselésére.

HU 2010.9.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 260/23


