
Az Elsőfokú Bíróság 2007. november 7-i ítélete – Marly
kontra OHIM – Erdal (Top iX)

(T-57/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A Top iX közösségi
ábrás védjegy bejelentése – A TOFIX korábbi nemzetközi
szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Az összetéveszthetőség
hiánya – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontja – Először az Elsőfokú Bírósághoz benyújtott, a
korábbi védjegy tényleges használatának bizonyítása iránti

kérelem – Elfogadhatatlanság”)

(2007/C 315/69)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: NV Marly SA (Brüsszel, Belgium) (képviselők: B. Mouffe
és O. Rodesch ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: S. Petrequin és A. Rassat
meghatalmazottak)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó
az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Erdal GmbH (Hallein,
Ausztria) (képviselők: M. Thewes és V. Wiot ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az R 114/2004-
2. sz. ügyben hozott, az Erdal GmbH és az NV Marly SA közötti
felszólalási eljárásra vonatkozó, 2005. december 14-i határoza-
tának hatályon kívül helyezése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság az NV Marly SA-t kötelezi a költségek viselé-
sére.

(1) HL C 96., 2006.4.22.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. november 15-i ítélete – Enercon
GmbH kontra OHIM (szélgenerátor)

(T-71/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Egy szélgenerátor-agy dobozát ábrázoló
közösségi térbeli védjegy lajstromozása iránti kérelem –

Feltétlen kizáró okok – Megkülönböztető képesség hiánya –

A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és
(3) bekezdése”)

(2007/C 315/70)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Enercon GmbH (Aurich, Németország) (képviselő: R.
Böhm, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider, meghatalma-
zott)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának (az R 179/2005-2.
sz. ügyben) 2005. november 30-án hozott azon határozatával
szemben benyújtott kereset, amely elutasította egy térbeli
védjegy (egy szélgenerátor rögbi-labda alakú része) közösségi
védjegyként történő lajstromozása iránti kérelmet.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Enercon GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 108., 2006.5.6.
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