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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

13.1.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1874/2009, którą złożył Angelo Acino (Włochy) w imieniu 
stowarzyszenia konsumenckiego „SOS Utenti”, w sprawie opakowań 
minibutelek martini oraz napoju Martini Soda

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przekonuje, że sprzedaż minibutelek martini w opakowaniach 
zawierających cztery butelki o pojemności 6 cl stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz dyrektywy 2007/45/WE 
ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach 
jednostkowych. Informuje on też, że we Włoszech sprzedawany jest napój o nazwie Martini 
Soda. Mając na uwadze to, że nazwa martini jest na ogół kojarzona z wermutem, nabywcy 
mogą zakładać, że jest to napój gazowany zawierający wermut, co jest nieprawdą, gdyż w 
rzeczywistości nie zawiera on wermutu. Składający petycję przekonuje, że tym samym 
nomenklatura ta wprowadza w błąd i dlatego zwraca się do Parlamentu Europejskiego o 
przekazanie informacji na temat środków, jakie należy przedsięwziąć. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Petycja

Składający petycję jest zdania, że:
– wprowadzanie do obrotu minibutelek martini o pojemności 60 ml jest niezgodne z 
dyrektywą 2007/45/WE oraz że 



PE456.738 2/3 CM\853721PL.doc

PL

– posługiwanie się terminem martini w nazwie handlowej produktu, który nie zawiera 
wermutu, wprowadza w błąd konsumenta. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Martini to znak towarowy zastrzeżony dla kilku rodzajów produktów, między innymi dla 
produktów należących do klasy 33 określonej w międzynarodowej klasyfikacji towarów i 
usług dla celów rejestracji znaków, ustanowionej porozumieniem nicejskim. Klasa 33 
obejmuje napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa). Martini Rosso to tradycyjnie wermut, to jest 
wino aromatyzowane. Pozostałe produkty należące do gamy Martini nie są winami 
aromatyzowanymi, lecz aromatyzowanymi napojami lub koktajlami winopochodnymi.

Minibutelki martini to butelki o pojemności 60 ml zawierające różne rodzaje martini, 
np. Martini Bianco lub Martini Rosado. Oba te napoje określone są jako aromatyzowane 
napoje winopochodne zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 
1991 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, 
aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych. 
Spośród napojów aromatyzowanych objętych zakresem stosowania rozporządzenia dyrektywa 
2007/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca 
zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylająca 
dyrektywy 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 76/211/EWG, dotyczy 
jedynie wina aromatyzowanego. W dyrektywie tej przewidziano dla wina aromatyzowanego 
siedem nominalnych ilości w przedziale od 100 ml do 1500 ml. Martini Soda i Mini Martini 
to napoje alkoholowe sprzedawane przez koncern Bacardi-Martini, właściciela znaku 
towarowego Martini.

Nawet jeśli znak towarowy Martini jest często kojarzony z wermutem, właściciel tego znaku 
ma prawo posługiwać się nim w nazwach innych produktów, zwłaszcza w nazwach napojów 
alkoholowych.

Zgodnie z dyrektywą 2007/45/WE1wino aromatyzowane może być sprzedawane jedynie w 
opakowaniach jednostkowych odpowiadających siedmiu dopuszczalnym ilościom 
nominalnym (100, 200, 375, 500, 750, 1000, 1500 ml). Co więcej, w art. 5 ust. 2 
przedmiotowej dyrektywy przewidziano, że jeżeli opakowanie jednostkowe zawiera dwa 
pojedyncze opakowania nieprzeznaczone do oddzielnej sprzedaży lub większą ich liczbę, 
dopuszczalne ilości nominalne mają zastosowanie do opakowania jednostkowego. Wino 
aromatyzowane nie może zatem być wprowadzane do obrotu w pojedynczej butelce o 
pojemności 60 ml. Tak samo nie może być wprowadzane do obrotu wino aromatyzowane w 
opakowaniu jednostkowym o pojemności 240 ml, zawierającym cztery butelki o pojemności 
60 ml.

Wnioski

Petycja ma uzasadnienie jedynie wtedy, gdy butelki Mini Martini o pojemności 60 ml 
sprzedawane w opakowaniach po cztery sztuki zawierają wino aromatyzowane. Państwa 
członkowskie są zobowiązane do stosowania przepisów dotyczących nominalnych ilości wina 

                                               
1Dz.U. L 247 z 21.9.2007, s. 17.
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aromatyzowanego, zawartych w dyrektywie 2007/45/WE, od dnia 11 kwietnia 2009 r.


