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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Angelo Acino, olasz állampolgár által a „SOS Utenti” fogyasztóvédelmi 
szövetség nevében benyújtott, 1874/2009. számú petíció a mini Martinik és a 
Martini Soda csomagolásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy négydarabos kiszerelésű, üvegenként 6 cl-es mini 
Martinik kaphatók a boltokban. A petíció benyújtója szerint ez ellentétes a borpiac közös 
szervezéséről szóló 479/2008/EK rendelettel, valamint az előrecsomagolt termékek névleges 
mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2007/45/EK irányelvvel. A petíció
benyújtója továbbá arról is említést tesz, hogy Olaszországban „Martini Soda” néven árulnak 
egy italt. Mivel a Martini névről az emberek általában a vermutra asszociálnak, az ital vásárlói 
valószínűleg abból indulnak ki, hogy a Martini Soda vermutot tartalmazó szénsavas ital. 
Ennél az italnál viszont nem ez az eset áll fenn, mert az nem tartalmaz vermutot. A petíció 
benyújtója ezért úgy véli, hogy az elnevezés félrevezető. Azt kérdezi az Európai Parlamenttől, 
hogy milyen intézkedésekre lenne szükség az ügyben. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március. 25. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A petíció

A petíció benyújtója úgy véli, hogy
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- a 6 cl-es mini Martinik forgalomba hozatala nem egyeztethető össze a 2007/45/EK 
irányelvvel, és 
- a „Martini” kifejezés használata egy olyan termékre, amely nem tartalmaz vermutot, 
megtéveszti a fogyasztót. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Martini több terméktípusra – többek között a 33. osztályba tartozó árukra –
bejegyzett, kizárólagosságot biztosító védjegy, amelyet a Nizzai Megállapodás 
értelmében a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi 
osztályozásában határoztak meg. A 33. osztály (a sörök kivételével) az alkoholtartalmú 
italokat tartalmazza. A „Martini-Rosso” egy klasszikus vermut, vagyis ízesített bor. 
Ezzel szemben a Martini termékválaszték egyéb termékei nem ízesített borok, hanem 
ízesített boralapú italok vagy koktélok.

A mini Martinik 6 cl-es üvegek, amelyek különféle Martinikat –, például „Martini 
Bianco”-t vagy „Martini Rosado”-t – tartalmaznak, e két italt az ízesített bor, ízesített 
boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános szabályok meghatározásáról szóló, 1991. június 10-i 
1601/91/EGK tanácsi rendelet alapján ízesített boralapú italokként határozták meg. Az 
e rendelet hatálya alá tartozó ízesített italok közül csak az ízesített borra vonatkozik az 
előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok 
megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2007. 
szeptember 5-i 2007/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. Ez az irányelv 10 cl-
től 1,5 l-ig 7 névleges töltőtömeget ír elő az ízesített borra. A „Martini-Soda” és a mini 
Martinik olyan alkoholtartalmú italok, amelyeket a Martini védjegyet birtokló 
„Bacardi–Martini” csoport árusít.

Még ha a Martini védjegyet gyakran társítják is a vermuthoz, e védjegy birtokosa jogosult azt 
egyéb termékek és különösen alkoholtartalmú italok megnevezésére használni.

A 2007/45/EK irányelv1 előírja, hogy az ízesített bor csak akkor értékesíthető, ha azt az 
engedélyezett névleges mennyiség (10, 20, 37,5, 50, 75 cl, 1 l, 1,5 l) egyikében csomagolták 
előre. Ezenkívül, ugyanezen irányelv 5. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy amennyiben az 
előrecsomagolt termék kettő vagy több olyan egyedi csomagból áll, amelyet nem kívánnak 
egyedileg értékesíteni, az előrecsomagolt termékre a melléklet 1. pontjában felsorolt névleges 
mennyiségek vonatkoznak.Ezért a 6 cl-es üvegben lévő ízesített bort nem lehet egyedileg 
forgalomba hozni. Ugyanígy, a 24 cl előrecsomagolt, 4 darab 6 cl-es üvegbe elosztott ízesített 
bort sem lehet forgalomba hozni.

Következtetés

Ez a petíció csak akkor megalapozott, ha a 6 cl-es üvegekben, 4-es csomagokban árusított 
mini Martinik ízesített bort tartalmaznak. A tagállamoknak 2009. április 11-től különösen a 
2007/45/EK irányelvnek az ízesített borok névleges mennyiségére vonatkozó rendelkezéseit 
                                               
1 HL L 123., 2007.9.21., 17. o.
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kell alkalmazniuk.


