
  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

 
EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS 

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL 

GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
EIROPAS KOPIENU TIESA  

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 

SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI 

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL 

 

                                                

 
Pers en Voorlichting 

PERSCOMMUNIQUE nr. 51/06 

22 juni 2006 

Arresten van het Hof van Justitie in de zaken C-24/05 P en C-25/05 P 

August Storck KG / Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) 

HET HOF WIJST DE HOGERE VOORZIENINGEN AF DIE STORCK HEEFT 
INGESTELD TEGEN DE ARRESTEN VAN HET GERECHT HOUDENDE 

VERWERPING VAN HAAR BEROEPEN TEGEN DE WEIGERINGEN VAN HET 
BHIM OM TWEE MERKEN VOOR HET SNOEPJE „WERTHER’S ECHTE” ALS 

GEMEENSCHAPSMERK IN TE SCHRIJVEN. 

De middelen die Storck heeft aangevoerd ter ondersteuning van haar hogere voorzieningen, 
zijn ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond. 

De firma August Storck heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
verzocht om vernietiging van de arresten van het Gerecht van eerste aanleg van 10 november 
20041, houdende verwerping van haar beroepen tot vernietiging van twee weigeringen van het 
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) om twee gemeenschapsmerken 
voor het snoepje „Werther’s Echte” in te schrijven. Het eerste merk bestond in de 
driedimensionale vorm van een lichtbruin snoepje, het tweede merk in het perspectiefbeeld 
van een (vlindervormige) wikkelverpakking. 

Het Gerecht heeft in zijn bestreden arresten geoordeeld dat de geclaimde vormen niet 
voldoende verschillen van andere voor snoepjes gebruikelijke vormen en de consument dus 
niet in staat stellen, deze snoepjes te onderscheiden van snoepjes van een andere commerciële 
herkomst. 

Het Hof verwerpt het betoog van Storck dat het Gerecht van een onjuiste rechtsopvatting blijk 
heeft gegeven door te oordelen dat de vorm van het snoepje in casu niet wezenlijk verschilt 
van bepaalde in de handel gebruikelijke basisvormen voor dit soort van waren. Met de 
vaststelling dat het aangevraagde merk het relevante publiek niet in staat stelt, de snoepjes 
van rekwirante onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van die van een andere commerciële 
herkomst, heeft het Gerecht rechtens genoegzaam aangetoond dat het aangevraagde 

 
1 Arresten van het Gerecht van 10 november 2004 in de zaken T-396/02 en T-402/02, Storck/BHIM, nog niet 
gepubliceerd in de Jurisprudentie. 



merk niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de suikergoedsector 
gangbaar is. 

Aangaande het merk bestaande in de vorm van een wikkelverpakking oordeelt het Hof 
dat het Gerecht ook rechtens genoegzaam heeft aangetoond dat het aangevraagde merk niet 
op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de snoepgoedsector gangbaar is. 

Het Hof wijst de hogere voorzieningen derhalve af. 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: DE, EN, FR, NL SK, SL 

De volledige tekst van de arresten is op de dag van de uitspraak te vinden op de 
internetpagina van het Hof 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-24/05 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-25/05 
vanaf ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
Tel: 00 352 4303 2170 Fax: 00 352 4303 3656 

 


