HENKEL κατά ΓΕΕΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ)

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

Στην υπόθεση Τ-335/99,

Henkel KGaA, με έδρα το Düsseldorf (Γερμανία), εκπροσωπούμενη από τους H.-F.
Wissel και C. Osterrieth, δικηγόρους, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

προσφεύγουσα,

κατά

Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (σήματα, σχέδια και
υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), εκπροσωπούμενου από τους Α. von Mühlendahl,
D. Schennen και την S. Laitinen,

καθού,
* Γλώσσα διαδικασία;: η γερμανική.
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που έχει ως αντικείμενο προσφυγή κατά της αποφάσεως του τρίτου τμήματος
προσφυγών του Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (σή
ματα, σχέδια και υποδείγματα) της 21ης Σεπτεμβρίου 1999 (υπόθεση R 70/1999-3),
που κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 28 Σεπτεμβρίου 1999,

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 26 Νοεμβρίου 1999,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως που κατατέθηκε στη Γραμματεία του
Πρωτοδικείου στις 17 Φεβρουαρίου 2000,

κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 5ης Απριλίου 2001,
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εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση χ

[...]

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (δεύτερο τμήμα),
αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

1 - Τα πραγματικά περιστατικά, η Επιχειρηματολογία των διαδίκων και το σκεπτικό τη; παρούσας αποφάσεως είναι ταυτόσημα ή παρόμοια με εκείνα τΐ)ς
αποφάσεως της19η- Σεπτεμβρίου2001,Τ-337/99, Henkel κατά ΓΕΕΑ (στρογγυλή ταμπλέτα κόκκινου καιλευκούχρώματος) (Συλλογή 2001,σ. 11-2597,
II-2601). Οι μονές διαφορές σε σ/ίση με την παρούσα απόφαση απορρέουν από την όψη των τρισδιαστάτων σημάτων των οποίων ζητήθηκε η
καταχωριση, ήτοι, εν προκειμένω, το σχήμα μιας παραλληλόγραμμης ταμπλέτας αποτελούμενη; από δύο στρώματα, ένα λευκό και ένα κόκκινο.
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2)

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Meij

Potocki

Pirrung

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 19 Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Γραμματέας

Η. Jung
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Ο Πρόεδρος

Α. W. Η. Meij

