
Az ötödik jogalap keretében a felperes az EK 37. cikk (2) 
bekezdésének megsértésére hivatkozik, mivel e rendelkezés 
alapján a rendelet elfogadására más eljárást kellett volna válasz
tani. 

Végezetül a felperes az EK 253. cikk (EUMSZ 296. cikk (2) 
bekezdése) által előírt indokolási kötelezettség megsértésére 
hivatkozik, mivel a Bizottság a megtámadott rendeletet azzal 
indokolja, hogy azzal a Zuckerfabrik Jülich ügyben hozott 
ítéletet hajtja végre, a felperes álláspontja szerint azonban az 
ítélet rendelkezésein túllépve járt el. 

( 1 ) A cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 
1260/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 178., 1. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 3. fejezet 33. kötet, 17. o.; helyesbítés: 3. fejezet, 45. 
kötet, 282. o.) 

2010. február 15-én benyújtott kereset — Intermark kontra 
OHIM — Natex International (NATY’S) 

(T-72/10. sz. ügy) 

(2010/C 113/83) 

A keresetlevél nyelve: magyar 

Felek 

Felperes: Intermark Srl (Stei, Románia) (képviselő: László Á. M. 
ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Natex Internati
onal Trade SpA (Pioltello, Olaszország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék változtassa meg az alperes határozatát, és a 
védjegybejelentést teljes egészében, minden árura kiterjedően 
utasítsa el; 

— a Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: Natex International Trade S.p.A. 

Az érintett közösségi védjegy: a „NATY’S” szóvédjegy a 29., 30. és 
32. osztályba tartozó áruk vonatkozásában (5 810 627. sz. 
védjegybejelentés) 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
a felperes 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „Naty” ábrás védjegy a 30. 
és 35. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában 
(4 149 456. sz. közösségi védjegy) 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszóla
lásnak részben helyt adott 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést 
elutasította 

Jogalapok: A 207/2009/EK rendelet ( 1 ) 8. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának megsértése, mivel az ütköző védjegyek között fennáll 
az összetévesztés veszélye 

( 1 ) A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK 
tanácsi rendelet (HL 2009., L 78., 1. o.). 

2010. február 17-én benyújtott kereset — Embraer és társai 
kontra Bizottság 

(T-75/10. sz. ügy) 

(2010/C 113/84) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperesek: Empresa Brasileira de Aeronáutica, SA (Embraer) (São 
José dos Campos, Brazília), Embraer Aviation Europe SAS (EAE) 
(Villepinte, Franciaország), Indústria Aeronáutica de Portugal SA 
(OGMA) (Alverca do Ribatejo, Portugália) (képviselők: U. 
O’Dwyer és A. Martin, Solicitors)
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