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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1874/2009, ingediend door Angelo Acino (Italiaanse 
nationaliteit), namens SOSutenti, over verpakkingen van mini-Martini's en 
over Martini Soda

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meldt dat er verpakkingen van mini-Martini's worden verkocht bestaande uit 4 flesjes 
van 6cl. Volgens indiener is dit in strijd met Verordening (EG) nr. 479/2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en Richtlijn 2007/45/EG betreffende 
nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten. Indiener meldt voorts dat er in Italië 
een drankje wordt verkocht onder de naam Martini Soda. Aangezien de naam Martini 
algemeen wordt geassocieerd met vermouth, zullen kopers ervan uitgaan dat Martini Soda 
bestaat uit vermouth en koolzuur. Dit is echter niet het geval, want er zit geen vermouth in het 
drankje. Indiener vindt dat de benaming derhalve misleidend is. Hij vraagt het Europees 
Parlement welke maatregelen in verband hiermee genomen zouden moeten worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011

Het verzoekschrift

Indiener overweegt dat
- het op de markt brengen van flesjes mini-Martini van 60ml niet in overeenstemming is met 
Richtlijn 2007/45/EG, en
- het gebruik van de term Martini als verkoopnaam voor een product dat geen vermouth bevat, 
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voor de consument misleidend is.

Opmerkingen van de Commissie betreffende het verzoekschrift

Martini is een exclusief merk dat voor verschillende soorten producten gedeponeerd is, 
onder meer voor de producten van klasse 33, zoals gedefinieerd in de internationale 
classificatie van waren en diensten ten behoeve van de internationale inschrijving van 
merken uit hoofde van de Overeenkomst van Nice. Onder klasse 33 vallen alcoholische 
dranken (met uitzondering van bier). Martini-Rosso is van oudsher een vermouth, dat 
wil zeggen: een gearomatiseerde wijn. Andere producten uit het Martini-assortiment 
zijn echter geen gearomatiseerde wijnen, maar op basis van wijn gearomatiseerde 
dranken of cocktails.

Mini-Martini’s zijn flesjes van 60ml met verschillende soorten Martini, zoals Martini 
Bianco of Martini Rosado. Deze twee dranken worden gedefinieerd als op basis van 
wijn gearomatiseerde dranken volgens Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad 
van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, 
de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde 
dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwprodukten. Van 
de dranken die onder deze verordening vallen, valt alleen gearomatiseerde wijn onder 
Richtlijn 2007/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot 
vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte 
producten, tot intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG en tot 
wijziging van Richtlijn 76/211/EEG. Deze richtlijn voorziet in 7 nominale 
hoeveelheden voor gearomatiseerde wijn van 100 tot 1 500ml. Martini-Soda en mini-
Martini' s zijn alcoholische dranken die worden verkocht door de Bacardi-Martini-
groep, houder van het merk Martini.

Ook al wordt het merk Martini vaak met vermouth geassocieerd, de merkhouder heeft het 
recht dit merk voor andere producten te gebruiken, in het bijzonder om alcoholische dranken 
aan te duiden.

Richtlijn 2007/451 bepaalt dat gearomatiseerde wijn slechts kan worden verkocht als deze is 
voorverpakt in een van de zeven toegestane nominale hoeveelheden (100, 200, 375, 500, 750, 
1 000 of 1 500ml). Bovendien is in artikel 5, lid 2 van deze richtlijn bepaald dat, indien een 
voorverpakking uit ten minste twee individuele verpakkingen bestaat die niet voor individuele 
verkoop bestemd zijn, de toegestane nominale hoeveelheden van toepassing zijn op de 
voorverpakking. Gearomatiseerde wijn in een fles van 60ml kan dus niet afzonderlijk op de 
markt worden gebracht. Hetzelfde geldt voor gearomatiseerde wijn in een voorverpakking van 
240ml verdeeld over 4 flessen van 60ml.

Conclusie

Dit verzoekschrift is slechts gegrond als de flesjes mini-Martini van 60ml die per pakket van 4 
stuks worden verkocht, gearomatiseerde wijn bevatten. De lidstaten zijn verplicht om per 
11 april 2009 in het bijzonder de bepalingen betreffende de nominale hoeveelheden voor 
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gearomatiseerde wijn van Richtlijn 2007/45/EG toe te passen.


