
A felperesek kifogásolják továbbá, hogy a jogvita tárgyát képező
határozat olyan tudományos jelentésen alapult, amelyet nem
készítettek el a 451/2000 rendelet 8. cikkének (7) bekezdésében
előírt határidőn belül.

Továbbá a felperesek hivatkoznak többek között az arányosság,
a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a szubszidiaritás, vala-
mint a gondos ügyintézés elvének, az indokolási kötelezett-
ségnek, és a kontradiktórius eljárás elvének a megsértésére.

Végül a felperesek előadják, hogy az alperesnek benyújtott
adatok tekintetében nem tudják majd érvényesíteni a 91/414
irányelv 13. cikke szerinti szellemi tulajdonjogukat.

(1) A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i
91/414/EGK tanácsi irányelv (HL L 230., 1. o.; magyar nyelvű külön-
kiadás 3. fejezet, 11. kötet, 332. o.

(2) HL L 146., 19. o.

2007. augusztus 29-én benyújtott kereset – Patrick Holding
kontra OHIM – Cassera (PATRICK EXCLUSIVE)

(T-327/07. sz. ügy)

(2007/C 247/64)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Patrick Holding ApS (Fredensborg, Dánia) (képviselő:
J. Løje ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Cassera SpA
(Milan, Olaszország)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
második fellebbezési tanácsának 2007. június 28-án hozott

határozatát (R 727/2006-2. sz. ügy), és utasítsa az alperest a
vitatott védjegy lajstromozására;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: A „PATRICK EXCLUSIVE” ábrás
védjegy a 25. osztályba tartozó áruk tekintetében – 3 063 427.
sz. védjegybejelentési kérelem.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
Cassera SpA.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A „G. PATRICK” közösségi,
nemzeti és nemzetközi ábrás és szóvédjegyek a 24. és
25. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalásnak teljes egészében
helyt ad.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezést elutasítja.

Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése, mivel az ütköző védjegyek között nem
áll fenn az összetévesztés veszélye.

2007. szeptember 3-án benyújtott kereset – UPS Europe és
UPS Deutschland kontra Bizottság

(T-329/07. sz. ügy)

(2007/C 247/65)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: UPS Europe NV/SA (Brüsszel, Belgium) és UPS
Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Németország) (képviselők:
T. Ottervanger és E. Henny, ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága
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