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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1874/2009, ko „SOS Utenti” patērētāju asociācijas vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Angelo Acino, par „mini-Martini” 
iesaiņojumu un „Martini” gāzēto dzērienu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka „mini-Martini” četru 60 ml pudeļu iesaiņojuma 
tirdzniecība ir Regulas (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju un 
Direktīvas 2007/45/EK, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem 
daudzumiem, pārkāpums. Vēl viņš norāda, ka Itālijā tiek pārdots dzēriens ar nosaukumu 
„Martini Soda” („Martini” gāzētais dzēriens). Tā kā vārds „Martini” pamatā asociējas ar 
vermutu, pircēji drīzāk uzskatīs, ka tas ir gāzēts dzēriens ar vermutu, kas tomēr tā nav, jo 
dzēriena sastāvā nav vermuta. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka apzīmējums tādēļ ir 
maldinošs, un attiecīgi lūdz informāciju Eiropas Parlamentam par veicamiem pasākumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka:
- 60 ml „Mini-Martini” pudeļu laišana tirgū ir pretrunā Direktīvai 2007/45/EK un
- vārda „Martini” izmantošana tirdzniecības nosaukumā produktam, kas nesatur vermutu, ir 
patērētājam maldinoša.
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„Martini” ir privāto tiesību preču zīme, kas reģistrēta attiecībā uz vairākiem produktu 
veidiem, tostarp 33. klases produktiem, kā noteikts p reču  un pakalpojumu 
starptautiskajā klasifikācijā preču zīmju starptautiskās reģistrācijas vajadzībām, kas 
ieviesta saskaņā ar Nicas Nolīgumu. 33. klasē ietverti alkoholiskie dzērieni (izņemot 
alu). „Martini-Rosso” tradicionāli pazīstams kā vermuts, proti, aromatizēts vīns.
Turpretī citi produkti no „Martini” klāsta nav aromatizētie vīni, bet gan aromatizētus 
vīnus saturoši dzērieni vai kokteiļi.

„Mini-Martini” ir 60 ml lielas pudeles ar dažādu veidu „Martini”, piemēram, „Martini 
Bianco” vai „Martini Rosado”, šie abi dzērieni noteikti kā aromatizētus vīnus saturoši 
dzērieni saskaņā ar Padomes 1991. gada 10. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1601/91, ar ko 
nosaka vispārīgus noteikumus par aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošu 
dzērienu un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un 
noformējumu veidošanu. No šajā regulā ietvertajiem aromatizētajiem dzērieniem 
vienīgi uz aromatizēto vīnu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 
5. septembra Direktīva 2007/45/EK, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu 
nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un 
groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK. Šī direktīva paredz 7 nominālos daudzumus 
aromatizētajam vīnam intervālā no 100 ml līdz 1500 ml. „Martini-Soda” un „Mini-
Martini” ir alkoholiskie dzērieni, ko pārdod „Martini” preču zīmes īpašnieks „Bacardi-
Martini” grupa.

Kaut arī preču zīme „Martini” bieži tiek saistīta ar vermutu, šīs preču zīmes īpašniekam ir 
tiesības to izmantot citu produktu nosaukumam, īpaši alkoholisko dzērienu nosaukumam.

Direktīva 2007/45/EK1 paredz, ka aromatizēto vīnu var pārdot tikai tad, ja tas fasēts atbilstoši 
vienam no 7 atļautajiem nominālajiem daudzumiem (100, 200, 375, 500, 750, 1000, 1500 ml).
Turklāt šīs direktīvas 5. panta 2. punkts paredz, ka gadījumā, ja fasēto produktu veido divi vai 
vairāki individuāli iepakojumi, kas nav paredzēti pārdošanai atsevišķi, atļautie nominālie 
apjomi attiecas uz visu fasējumu. Tādējādi aromatizēto vīnu 60 ml lielā pudelē nedrīkst laist 
tirgū atsevišķi. Tāpat tirgū nedrīkst laist aromatizēto vīnu, kas noformēts 240 ml fasējumā pa 
četrām 60 ml lielām pudelēm.

Secinājums

Šis lūgumraksts ir pamatots vienīgi gadījumā, ja 60 ml lielās, pa četrām fasētās „Mini-
Martini” pudelēs tiek pārdots aromatizētais vīns. Dalībvalstīm īpaši jāpiemēro 2009. gada 
11. aprīļa Direktīvas 2007/45/EK noteikumi par nominālajiem daudzumiem aromatizētajiem 
vīniem.
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