
CM\853721RO.doc PE456.738v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

13.1.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1874/2009, adresată de Angelo Acino, de cetățenie italiană, în 
numele „SOS Utenti”, privind modul de ambalare a produselor mini-Martini 
și produsul Martini Soda

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că vânzarea produsului mini-Martini în ambalaje care conțin 4 sticluțe de 
6 cl reprezintă o încălcare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 479/2008 privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole și ale Directivei 2007/45/CE de stabilire a normelor 
privind cantitățile nominale ale produselor preambalate. Petiționarul indică, de asemenea, 
faptul că în Italia se comercializează o băutură sub numele de Martini Soda. Având în vedere 
faptul că numele Martini este în general asociat cu vermutul, cumpărătorii vor presupune că 
Martini Soda este o băutură carbogazoasă care conține vermut și dioxid de carbon. Însă nu 
este cazul, întrucât băutura nu conține vermut. Petiționarul consideră că denumirea este, 
așadar, înșelătoare. Acesta solicită Parlamentului European informații cu privire la măsurile 
care ar trebui luate în această privință. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiția

Petiționarul consideră că
- introducerea pe piață a sticlelor de 60 ml de Mini-Martini nu este conformă cu Directiva
2007/45/CE, iar
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- utilizarea denumirii de „Martini” pentru comercializarea unui produs care nu conține vermut 
este înșelătoare pentru consumator. 

Observațiile Comisiei privind petiția

Martini este o marcă de drept exclusiv, depusă pentru mai multe tipuri de produse, între 
altele pentru produsele din clasa 33, astfel cum este definită de clasificarea 
internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării internaționale a 
mărcilor stabilită în sensul Aranjamentului de la Nisa. Clasa 33 include băuturile 
alcoolice (cu excepția berii). Produsul „Martini-Rosso” este în mod clasic un vermut, și 
anume un vin aromatizat. În schimb, alte produse din gama Martini nu sunt vinuri 
aromatizate, ci băuturi sau cocteiluri aromatizate pe bază de vin.

Produsele „Mini-Martini” sunt sticle de 60 ml, care conțin diferite tipuri de Martini, de 
exemplu „Martini Bianco” sau „Martini Rosado”, aceste două băuturi fiind definite ca băuturi
aromatizate pe bază de vin reglementate de Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului 
din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea 
vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din 
produse vitivinicole. Printre băuturile aromatizate la care se referă acest Regulament, vinul 
aromatizat este singurul pentru care se aplică Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale 
produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE și 80/232/CEE și de 
modificare a Directivei 76/211/CEE. Această directivă prevede 7 cantități nominale pentru 
vinul aromatizat în intervalul de la 100 ml la 1500 ml. Produsul „Martini-Soda” și produsul 
„Mini-Martini” sunt băuturi alcoolice comercializate de către grupul „Bacardi-Martini”, 
deținător al mărcii Martini.

Chiar dacă marca Martini este adesea asociată cu vermutul, deținătorul acestei mărci are 
dreptul de a o folosi pentru desemnarea altor produse și în special pentru desemnarea 
produselor alcoolizate.

Directiva 2007/451 prevede că vinul aromatizat poate fi comercializat numai dacă este 
preambalat într-una din cele 7 cantități nominale autorizate (100, 200, 375, 500, 750, 1000, 
1500 ml).Mai mult, articolul 5 alineatul (2) al acestei directive prevede că, în cazul în care un 
preambalat este format din două sau mai multe ambalaje individuale care nu sunt destinate a fi 
vândute individual, valorile nominale autorizate se aplică preambalatului. Astfel, un vin 
aromatizat ambalat într-o sticlă de 60 ml nu poate fi introdus pe piață în mod individual. De 
asemenea, un vin aromatizat preambalat în cantitatea de 240 ml repartizată în 4 sticle de 60 ml 
nu poate fi introdus pe piață.

Concluzie

Această petiție este justificată numai în cazul în care sticlele de 60 ml de Mini-Martini, 
comercializate în pachete de 4, conțin vin aromatizat. Statele membre sunt obligate să aplice 
în special dispozițiile privind cantitățile nominale pentru vinurile aromatizate prevăzute de 
Directiva 2007/45/CE începând cu 11 aprilie 2009.
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