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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

13.1.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1874/2009 dėl gėrimo „Mini-Martini“ ir gėrimo „Martini Soda“ 
pakuočių, kurią pateikė Italijos pilietis Angelo Acino asociacijos „SOSutenti“ 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad gėrimas „Mini-Martini“ parduodamas po 4 buteliukus, kurių 
talpa yra 6 cl. Pasak peticijos pateikėjo, taip pažeidžiamas Reglamentas (EB) Nr. 479/2008 
dėl bendro vyno rinkos organizavimo ir Direktyva 2007/45/EB, nustatanti taisykles dėl 
fasuotų produktų vardinių kiekių. Taip pat peticijos pateikėjas praneša, kad Italijoje 
parduodamas gėrimas, pavadintas „Martini Soda“. Kadangi „Martini“ vardas visur siejamas 
su vermutu, pirkėjai gali manyti, jog gėrimą „Martini Soda“ sudaro vermutas ir angliarūgštė.
Tačiau taip nėra, nes gėrimo sudėtyje nėra vermuto. Taigi peticijos pateikėjas mano, kad dėl 
šios priežasties pavadinimas yra klaidinantis. Jis klausia Europos Parlamento, kokių 
priemonių turėtų būti imtasi šiuo atveju.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio, 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas mano, kad:
– gėrimo pardavinėjimas 60 ml buteliukuose neatitinka Direktyvos 2007/45/EB, ir
– ženklo „Martini“ naudojimas gėrimams, kurių sudėtyje nėra vermuto, klaidina pirkėjus.
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Komisijos pastabos dėl peticijos

 „Martini“ yra privatinės teisės ženklas, naudojamas keletui produktų, tarp kurių yra ir 
33 klasės produktai, išvardyti Nicos sutartyje dėl tarptautinės prekių ženklų ir paslaugų 
klasifikacijos ženklams registruoti. Prie 33 klasės priskirti alkoholiniai gėrimai 
(išskyrus alų). Gėrimas „Martini-Rosso“ pagal klasifikaciją priskiriamas prie vermuto, 
t. y. aromatinto vyno. Tačiau kiti produktai su nuoroda „Martini“ nėra aromatinti vynai, 
o aromatinti vyno gėrimai ar aromatinti vyno kokteiliai.

Gėrimas „Mini-Martini“ pardavinėjamas 60 ml talpos buteliukuose su skirtingais 
ženklo „Martini“ gėrimais, pavyzdžiui, „Martini Bianco“ arba „Martini Rosado“ – šie 
abu gėrimai pagal 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, 
nustatantį bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno 
kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir patiekimo taisykles, yra vadinami aromatintais vyno 
gėrimais. Iš aromatintų gėrimų, kuriems taikomas šis reglamentas, tik aromatintam 
vynui taikoma 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2007/45/EB, nustatanti taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinanti 
Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 
76/211/EEB. Šioje direktyvoje nurodyti 7 aromatinto vyno vardiniai kiekiai nuo 100 ml 
iki 1 500 ml. Alkoholinius gėrimus „Martini-Soda“ ir „Mini-Martini“ pardavinėja grupė 
„Bacardi-Martini“, kuriai priklauso ženklas „Martini“.

Nors ženklas „Martini“ dažnai siejamas su vermutu, šio ženklo turėtojas turi teisę jį naudoti 
kitiems produktams, ypač alkoholiniams gėrimams pavadinti.

Direktyvoje 2007/451 numatyta, kad aromatintas vynas gali būti parduodamas tik vienoje iš 7 
leistinų pakuočių (100, 200, 375, 500, 750, 1 000, 1 500 ml). Be to, pagal šios direktyvos 
5 straipsnio 2 dalį, jei fasuotą prekę sudaro dvi ar daugiau atskirų pakuočių, kurios neskirtos 
parduoti atskirai, vardiniai kiekiai taikomi fasuotai prekei. Aromatintas vynas 60 ml talpos 
buteliukuose negali būti parduodamas atskirai. Taip pat rinkoje negali būti parduodamas 
aromatintas vynas pakuotėse po 240 ml, kurias sudaro keturi 60 ml talpos buteliukai.

Išvada

Ši peticija yra pagrįsta tik tuo atveju, jei gėrimo „Mini-Martini“ 60 ml talpos buteliukuose, 
pardavinėjamuose po 4, yra aromatintas vynas. Valstybės narės nuo 2009 m. balandžio 11 d. 
turi taikyti aromatinto vyno vardinių kiekių nuostatas, įtvirtintas Direktyvoje 2007/45.“
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