
Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: aRigen, Inc. (Tokió, 
Japán) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2008. február 6-i, az 
Abbott Laboratories és az aRigen, Inc közötti felszólalási eljárás 
tárgyában hozott határozata (R 809/2007-2. sz. ügy) ellen 
benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második 
fellebbezési tanácsának 2008. február 6-i határozatát 
(R 809/2007-2. sz. ügy.) 

2. Az OHIM viseli saját költségeit, valamint az Abbott Laboratories 
részéről felmerült költségeket. 

( 1 ) HL C 142., 2008.6.7. 

A Törvényszék 2010. szeptember 13-i ítélete — Inditex 
kontra OHIM — Marín Díaz de Cerio (OFTEN) 

(T-292/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az OFTEN 
közösségi szóvédjegy bejelentése — Az OLTEN korábbi 
nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszt
hetőség — A megjelölések hasonlósága — Az áruk hasonló
sága — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) 
pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdé
sének b) pontja) — A korábbi védjegy tényleges használa
tának bizonyítéka — A 40/94 rendelet 43. cikke (2) és (3) 
bekezdése (jelenleg a 207/2009 rendelet 42. cikke (2) és (3) 
bekezdése) — A fellebbezési tanács előtti jogvita tárgya — A 
40/94 rendelet 61. és 62. cikke (jelenleg a 207/2009 rendelet 

63. és 64. cikke)”) 

(2010/C 301/44) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Industria de Diseño Textil (Inditex), SA (Arteixo, 
Spanyolország, képviselők: E. Armijo Chávarri és A. Castán 
Pérez-Gómez ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: O. Mondéjar Ortuño 
meghatalmazott) 

Másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Roberto 
Fernando Marín Díaz de Cerio (Logroño, Spanyolország) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az R 484/2007-2. 
sz. ügyben Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio és az 
Industria de Diseño Textil (Inditex), SA közötti felszólalási eljá
rással kapcsolatban 2008. április 24-én hozott határozatával 
szemben benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék az Industria de Diseño Textil (Inditex), SA-t köte
lezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 236., 2008.9.13. 

A Törvényszék 2010. szeptember 13-i ítélete — Enercon 
kontra OHIM — BP (ENERCON) 

(T-400/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ENERCON 
közösségi szóvédjegy bejelentése — Az ENERGOL korábbi 
közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összeté
veszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdé
sének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke 
(1) bekezdésének b) pontja) — A lajstromozás részleges 

megtagadása”) 

(2010/C 301/45) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

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

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: BP plc (London, 
Egyesült Királyság) 

Az ügy tárgya 

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formaterve
zési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2008. 
július 14-i, a BP plc és az Enercon GmbH közötti felszólalási 
eljárás tárgyában hozott határozata (R 957/2006-4. sz. ügy) 
ellen benyújtott kereset.
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