
A Törvényszék 2010. február 3-i ítélete — Enercon kontra 
OHIM — Hasbro (ENERCON) 

(T-472/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — ENERCON 
közösségi szóvédjegy bejelentése — TRANSFORMERS 
ENERGON korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos 
kizáró okok — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének 
b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekez

désének b) pontja)”) 

(2010/C 80/41) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Enercon GmbH (Aurich, Ausztria) (képviselők: R. Böhm 
és V. Henke ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: D. Botis meghatalmazott) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a 
Törvényszék előtti eljárásban: Hasbro, Inc. (Pawtucket, Rhode 
Island, Egyesült Államok) (képviselő: M. Edenborough barrister) 

Az ügy tárgya 

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formaterve
zési minták) OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Hasbro, 
Inc. és az Enercon GmbH közötti felszólalási eljárásra vonat
kozó, 2007. október 25-i határozatával (R 959/2006-4. sz. ügy) 
szemben benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék az Enercon GmbH-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 79., 2008.3.29. 

A Törvényszék 2010. február 11-i ítélete — Deutsche BKK 
kontra OHIM (Deutsche BKK) 

(T-289/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — A Deutsche BKK közösségi szóvédjegy 
bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg és a 
megkülönböztető képesség hiánya — A használat révén 
megszerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94/EK 
rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és (3) bekez
dése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdé
sének b) és c) pontja és (3) bekezdése) — A 40/94 rendelet 
73. cikke és 74. cikke (1) bekezdésének első mondata (jelenleg 
a 207/2009 rendelet 75. cikke és 76. cikke (1) bekezdésének 

első mondata)”) 

(2010/C 80/42) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Deutsche BKK (Wolfsburg, Németország) (képviselők: 
H.-P. Schrammek, C. Drzymalla és S. Risthaus ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: B. Schmidt meghatalma
zott) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Deutsche BKK 
szóvédjegy közösségi védjegyként való lajstromozása iránti 
kérelem tárgyában 2008. május 29-én hozott határozata 
(R 318/2008-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék a Deutsche Betriebskrankenkassét (Deutsche BKK) 
kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 247., 2008.9.27.
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