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

(T-416/07. sz. ügy)

(2008/C 8/46)

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 765/2005-1. sz. ügy), amennyiben a határozat engedé-
lyezte a felszólalási jogalapot alátámasztó új bizonyíték előter-
jesztését;

– 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” szóvédjegy a 35.
és 42. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában –

1 601 392. 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.

2007. november 16-án benyújtott kereset – Lodato
Gennaro & C. Spa kontra Bizottság

(T-417/07. sz. ügy)

(2008/C 8/47)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Lodato Gennaro & C. Spa (Castel San Giorgio, Olaszor-
szág) (képviselő: A. Calabrese ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Bizottság SG/E/3/MIB/
frw D (2007) 8690 sz. 2007. október 8-i határozatát;

– kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset a 2007. október 8-i bizottsági határozat ellen irányul,
amellyel a Bizottság megtagadta a hozzáférést az olasz kormány
által a 701/98 és 824/01 sz. állami támogatások előzetes vizsgá-
lata során benyújtott több dokumentumhoz azzal az indokkal,
hogy az olasz kormány a Bizottság szervezeti egységeivel folyta-
tott megbeszélést követően ellenezte a dokumentumok közzété-
telét.

A felperes keresetét az Európai Parlament, a Tanács és a
Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló,
2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (1) 4. cikke (5) bekezdésének megsértésére és téves
alkalmazására alapítja. E tekintetben arra hivatkozik, hogy az al-
peres az érintett rendelkezést tévesen értelmezte úgy, hogy az
feljogosítja a tagállamokat a tőlük származó, a közösségi intéz-
mények birtokában lévő dokumentumok közzétételének megtil-
tására.

(1) HL L 145., 2001.5.30., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet,
3. kötet, 331. o.
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