
Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az első fellebbe-
zési tanácsnak a 3 585 957 lajstromszámú „LifeScience”
közösségi védjegyre vonatkozó 2007. augusztus 2-i
R 1545/2006-1. sz. határozatát;

– teljes egészében utasítsa el a beavatkozó B 795 270. sz.
felszólalását;

– utasítsa az OHIM-ot a 3 585 957 lajstromszámú „LifeScience”
közösségi védjegy lajstromozására, ahogyan azt meghirdették;

– kötelezze a másik felet az Elsőfokú Bíróság előtti eljárással
kapcsolatban felmerült költségek viselésére, a beavatkozót
pedig a fellebbezési tanács előtti közigazgatási eljárással
kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a 16., 35., 36., 41. és 42. osztályba
tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, egy spirális
DNS-lánc, egy ovális és egy rács színes ábrájából álló, alatta az
írott „LifeScience” szóelemeket tartalmazó közösségi ábrás
védjegy – a 3 585 957. sz. bejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
Life Sciences Partners Perstock N.V.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 35. és 36. osztályba
tartozó szolgáltatásokra vonatkozó, egy DNS-láncba burkolt
meztelen nő ábrájából álló, és a „Life Sciences Partners” szóele-
meket tartalmazó közösségi ábrás védjegy – a 2 136 026. sz.
bejelentés

A felszólalási osztály határozata: a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 40/94/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése.

2007. november 21-én benyújtott kereset – RedEnvelope
kontra OHIM – Red Letter Days (redENVELOPE)

(T-415/07. sz. ügy)

(2008/C 8/45)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: RedEnvelope Inc. (San Francisco, Egyesült Államok)
(képviselő: A. Poulter, Solicitor)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Red Letter Days
Ltd (London, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az első fellebbe-
zési tanácsának 2007. szeptember 14-án hozott határozatát
(R 117/2005-1 sz. ügy), amennyiben a határozat engedélyezte
a felszólalási jogalapot alátámasztó új bizonyíték előterjesz-
tését;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a fellebbezési költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: A „redENVELOPE” ábrás védjegy a
35. és 42. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában –

1 601 327. sz. védjegybejelentési kérelem.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
Red Letter Days Ltd.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A „RED LETTER”, „RED
LETTER DAYS” és a „RED LETTER DAYS PLC” lajstromozott és
nem lajstromozott nemzeti szó- és ábrás védjegyek a 9., 14.,
16., 18., 21., 22., 25., 26., 33., 36., 39., 41., 42., 43. és 44.
osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalásnak részben helyt ad.

A fellebbezési tanács határozata: A felszólalási osztály határozatát
hatályon kívül helyezi, és az ügyet a felszólalási osztály elé utalja
a 40/94 tanácsi rendelet 8. cikkének (4) bekezdésére tekintettel
további megfontolás céljából.

Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet 74. cikke (2) bekezdésének
megsértése, mivel a fellebbezési tanács új bizonyítékot fogadott
el, amely a felszólalási osztály számára lehetővé teszi, hogy
olyan bizonyíték alapján hozzon határozatot, amely az eljá-
rásban korábban nem állt rendelkezésre, és amelyre a felpe-
resnek a felszólalási osztály előtt nem volt lehetősége válaszolni.
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