
Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2007 r. —
RedEnvelope przeciwko OHIM — Red Letter Days

(REDENVELOPE)

(Sprawa T-416/07)

(2008/C 8/46)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: RedEnvelope Inc. (San Francisco, Stany Zjedno-
czone) (przedstawiciel: A. Poulter, Solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Red
Letter Days Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej z dnia 14 września 2007 r. nr R 765/2005-1 w
zakresie, w jakim dopuszczono w niej nowe dowody na
poparcie sprzeciwu;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„REDENVELOPE” dla usług z klas 35 i 42 — zgłoszenie
nr 1 601 392

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Red Letter Days Ltd

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zarejestro-
wane i niezarejestrowane słowne i graficzne znaki towarowe
„RED LETTER”, „RED LETTER DAYS” i „RED LETTER DAYS
PLC” dla towarów i usług z klas 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26,
33, 36, 39, 41, 42, 43 i 44

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie decyzji Wydziału Sprze-
ciwów i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania w
świetle art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 40/94

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 74 ust. 2 rozporządzenia
Rady nr 40/94, polegające na dopuszczeniu przez Izbę
Odwoławczą nowych dowodów, które umożliwią Wydziałowi
Sprzeciwów wydanie decyzji opartej na materiale dowodowym,
który nie był dostępny na wcześniejszym etapie postępowania i
co do którego zgłaszający znak towarowy nie miał możliwości
wypowiedzenia się w postępowaniu przed Wydziałem Sprze-
ciwów.

Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2007 r. — Lodato
Gennaro & C. Spa przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa T-417/07)

(2008/C 8/47)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Lodato Gennaro & C. Spa (Castel San Giorgio,
Włochy) (przedstawiciele: adwokat A. Calabrese)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji nr SG/E/3/MIB/frw
D (2007) 8690 z dnia 8 października 2007 r.

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga została wniesiona na decyzję Komisji z dnia
8 października 2007 r., w której odmówiono dostępu do wielu
dokumentów, które rząd włoski przekazał Komisji w trakcie
wstępnej analizy pomocy państwa N. 701/98 i pomocy państwa
N. 824/01 wskazując, że rząd włoski po konsultacji ze służbami
Komisji sprzeciwił się ich ujawnieniu.

Swoją skargę skarżąca opiera na naruszeniu i błędnym zastoso-
waniu art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady
i Komisji (1). Podnosi ona, że pozwana dokonała błędnej inter-
pretacji tego przepisu twierdząc, że przepis ten upoważnia
państwa członkowskie do zakazania ujawnienia dokumentów
pochodzących od państw członkowskich i będących w dyspo-
zycji instytucji wspólnotowych.

(1) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.
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