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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1874/2009, του Angelo Acino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης καταναλωτών «SOS Utenti», σχετικά με τις συσκευασίες «mini-
martini» και το προϊόν Martini Soda

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι πωλούνται συσκευασίες mini-martini οι οποίες αποτελούνται 
από 4 φιάλες των 6cl. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό αντίκειται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 479/2008 σχετικά με την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και στην οδηγία 
2007/45/EΚ σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα. Επίσης, 
ο αναφέρων καταγγέλλει ότι στην Ιταλία πωλείται ένα ποτό με την ονομασία «martini soda». 
Δεδομένου ότι, γενικώς, η ονομασία «martini» συνδέεται με το βερμούτ, οι αγοραστές 
πιθανόν να υποθέσουν ότι το martini soda είναι ανθρακούχο ποτό με βερμούτ. Ωστόσο, αυτό 
δεν ισχύει, καθώς το εν λόγω ποτό δεν περιέχει βερμούτ. Συνεπώς, ο αναφέρων θεωρεί ότι η 
ονομασία είναι παραπλανητική. Ζητεί πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 
με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η αναφορά

Ο αναφέρων θεωρεί ότι:
- η διάθεση στην αγορά φιαλών «Mini-Martini» των 60 ml δεν συνάδει με την 
οδηγία 2007/45/ΕΚ, και
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- η χρήση του όρου «Martini» για την ονομασία προϊόντος πώλησης που δεν περιέχει 
βερμούτ είναι παραπλανητική για τους καταναλωτές. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Το «Martini» αποτελεί σήμα κατατεθέν αποκλειστικού δικαιώματος για αρκετούς 
τύπους προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα προϊόντα της κατηγορίας 33, όπως ορίζεται 
στη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων, 
η οποία θεσπίστηκε δυνάμει του Διακανονισμού της Νίκαιας. Η κατηγορία 33 
περιλαμβάνει τα οινοπνευματώδη ποτά (εξαιρουμένου του ζύθου). Στην κλασική του 
μορφή, το «Martini Rosso» αποτελεί είδος βερμούτ, ήτοι αρωματισμένου οίνου.
Απεναντίας, άλλα προϊόντα της γκάμας παραγωγής «Martini» δεν συνιστούν προϊόντα 
αρωματισμένου οίνου, αλλά αρωματισμένα ποτά ή κοκτέιλ με βάση τον οίνο.

Οι συσκευασίες «Mini-Martini» είναι φιάλες των 60 ml οι οποίες περιέχουν 
διαφορετικούς τύπους προϊόντων «Martini», όπως, για παράδειγμα, το «Martini 
Bianco» ή το «Martini Rosado»· αυτά τα δύο ποτά χαρακτηρίζονται ως αρωματισμένα 
ποτά με βάση τον οίνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με 
τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των 
αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ 
αμπεολοινικών προϊόντων. Μεταξύ των αρωματισμένων ποτών που καλύπτονται από 
τον εν λόγω κανονισμό, μόνον ο αρωματισμένος οίνος διέπεται από την 
οδηγία 2007/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες 
για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των οδηγιών του 
Συμβουλίου 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η οδηγία αυτή προβλέπει 7 ονομαστικές 
ποσότητες για τον αρωματισμένο οίνο, στο πλαίσιο του φάσματος από 100 ml έως 
1.500 ml. Το «Martini Soda» και τα διάφορα «Mini Martini» είναι οινοπνευματώδη 
ποτά που πωλούνται από τον όμιλο «Bacardi – Martini», κάτοχο του σήματος 
«Martini».

Παρότι το σήμα «Martini» συνδέεται συχνά με το βερμούτ, ο κάτοχος του συγκεκριμένου 
σήματος διατηρεί το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί για την ονομασία άλλων προϊόντων, και 
ιδίως για την ονομασία οινοπνευματωδών ποτών.

Η οδηγία 2007/45/ΕΚ1 προβλέπει ότι ο αρωματισμένος οίνος μπορεί να διατίθεται στην 
αγορά μόνον εάν είναι προσυσκευασμένος σε μία από τις ανωτέρω 7 επιτρεπόμενες 
ονομαστικές ποσότητες (100, 200, 375, 500, 750, 1.000, 1.500 ml). Επιπλέον, το άρθρο 5, 
παράγραφος 2, της ίδιας οδηγίας ορίζει ότι, όταν δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες 
προσυσκευασίες συνιστούν πολλαπλή συσκευασία, για την προσυσκευασία ισχύουν οι 
επιτρεπόμενες ονομαστικές ποσότητες. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η μεμονωμένη 
διάθεση στην αγορά αρωματισμένου οίνου σε φιάλη των 60 ml. Ομοίως, δεν είναι δυνατή η 
διάθεση στην αγορά αρωματισμένου οίνου σε προσυσκευασία που περιέχει 240 ml, τα οποία 
κατανέμονται σε 4 φιάλες των 60 ml.

                                               
1 ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 17.
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Συμπέρασμα

Η παρούσα αναφορά είναι βάσιμη μόνον αν οι φιάλες «Mini-Martini» των 60 ml, οι οποίες 
πωλούνται σε συσκευασίες των 4 φιαλών, περιέχουν αρωματισμένο οίνο. Τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να εφαρμόζουν κυρίως τις διατάξεις της οδηγίας 2007/45/ΕΚ που αφορούν τις 
ονομαστικές ποσότητες για τον αρωματισμένο οίνο από τις 11 Απριλίου 2009.


