PROCTER & GAMBLE κατά ΓΕΕΑ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΕΥΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΜΕ ΚΥΑΝΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)
της 19ης Σεπτεμβρίου 2001 *

Στην υπόθεση Τ-120/00,

Procter & Gamble Company, με έδρα το Cincinnati, Οχάιο (Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής), εκπροσωπούμενη από τους G.van Nispen και G. Kuipers, δικηγόρους, με
τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

προσφεύγουσα,

κατά

Γραφείου εναρμονίσεως οτο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (σήματα, σχέδια και
υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), εκπροσωπούμενου από τους Α. von Mühlendahl,
D. Schennen και την C. Røhl Søberg,

καθού,

που έχει ως αντικείμενο προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήμα
τος προσφυγών του Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς
(σήματα, σχέδια και υποδείγματα) της 29ης Φεβρουαρίου 2000 (υπόθεση
R-520/1999-1), που κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 3 Μαρτίου 2000,
* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.
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Α Π Ο Φ Α Σ Η της 19.9.2001 — Υ Π Ο Θ Ε Σ Η Τ-120/00

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (δεύτερο τμήμα),
συγκείμενο από τους Α. W. Η. Meij, Πρόεδρο, Α. Potocki και J. Pirrung, δικαστές,

γραμματέας: D. Christensen, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη το δικόγραφο της προσφυγής που κατατέθηκε στη Γραμματεία του
Πρωτοδικείου στις 3 Μαΐου 2000,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως που κατατέθηκε στη Γραμματεία του
Πρωτοδικείου στις 28 Ιουλίου 2000,

κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 5ης Απριλίου 2001,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1

[...]
1 — Τα πραγματικά περιστατικά, η επιχειρηματολογία των διαδίκων και το σκεπτικό της παρούσας αποφάσεως είναι ταυτόσημα ή παρόμοια με εκείνα της
αποφάσεως της 19ης Σεπτεμßρíoυ 2001,Τ-118/00,Procter&GambleκατάΓEEA(τετράvωvηλευκήταμπλέτα φέρoυσα στιγματα μ ε χρώμα πρασvιo και
πράσινοανοικτό)(Συλλογή 2001,σ. ΙΙ-2731,11-2735). Οι μόνες διαφορές σε σχέση με την παρούσα απόφαση απορρέουν από τ η ν όψη των τρισδιαοτάτων
σημάτων των οποίων ζητήθηκε η καταχώριση, ήτοι, εν προκειμένω, το σχήμα μας τετράγωνης ταμπλέτας φέρουσας κυανά στίγματα.
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PROCTER & GAMBLE κατά ΓΕΕΑ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΕΥΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΜΕ ΚΥΑΝΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ)

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (δεύτερο τμήμα),

αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Meij

Potocki

Piirang

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 19 Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Γραμματέας

Η. Jung

Ο Πρόεδρος

Α. W. Η. Meij
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