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Bruselj, marec 2018

Spoštovani član družine pivovarjev,

z veseljem vam predstavljam  kratke novice o tem, kaj se vari v Bruslju.

Cilj te izdaje ni podroben povzetek o številnih vsebinskih točkah programa 
dela združenja The Brewers of Europe, kljub temu pa upam, da boste 
bralci okusili, s čim se trenutno ukvarjamo glasniki evropskih pivovarjev v 
Bruslju.

 
  
 Z lepimi željami, 
 Pierre-Olivier Bergeron

1.  Sporočilo podpredsednika Evropske komisije evropskim 
pivovarjem:  
Evropejci smo lahko ponosni na svoj pivovarski sektor

2.  Program predsedstva Sveta za ta semester:  
Na vrsti je Uredba o žganih pijačah

3.  Druga faza pogajanj o brexitu:  
Načrtovati najslabše, upati na najboljše

4.  Pregled direktive o strukturi trošarin:  
Vodnik po zapletenih podrobnostih sistema 
sprejemanja odločitev v EU

5.  Informacije o hrani za potrošnike:  
Držati besedo

6.  BrewUp: Vaša živa knjižnica

7.  Forum pivovarjev, 7.–8. junij:  
Dogodek, ki ga ne smete zamuditi!
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Na občnem zboru združenja The Brewers of Europe smo 30. novembra 
2017 gostili Jyrkija Katainena, podpredsednika Evropske komisije za delovna 
mesta, rast, naložbe in konkurenčnost. V svojem govoru je pohvalil evropski 
pivovarski sektor ter njegov inovativni in podjetniški duh kot temeljni element 
evropskega gospodarstva, ki spaja lokalne tradicije z inovacijami. Komisar 
Katainen je izpostavil koristnost trgovinskih sporazumov, priložnosti, ki jih 
je treba izkoristiti pri prehodu v krožno gospodarstvo, morebitno znatno 
rast, ki bi jo zagotovilo brezalkoholno pivo in koristi, ki jih prinaša podpora 
Evropskega sklada za strateške naložbe.

Podpredsednik Evropske komisije je prijazno odgovarjal na vsa vprašanja, 
ki so jih podali udeleženci in so se nanašala na najrazličnejše teme, kot so 

odnos med EU in ZDA ter Kitajsko ali posledice brexita. Na vprašanje, ali meni, da je alkoholna politika prednostna 
naloga EU, je odgovoril, da Komisija uvršča to temo med nacionalne zadeve. Komisar Katainen je pogovor sklenil 
s prošnjo, naj se prenese njegovo sporočilo o priložnostih, ki jih v podporo malim in srednje velikim podjetjem za 
premostitev naložbene vrzeli ponujata Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad.

Podpredsednik Jyrki Katainen je ključni kontakt za združenje The Brewers of Europe in naj bi bil med glavnimi favoriti 
za naslednjega predsednika Evropske komisije.

V svojem nagovoru na dogodku Beer Serves Europe VII (sedmem zelo cen-
jenem letnem srečanju združenja The Brewers of Europe), ki je potekal 29. 
novembra 2017, je ambasador Dimiter Tzantchev, stalni predstavnik Bol-
garije pri EU, napovedal, da bo Bolgarija kot predsedujoča Svetu Evropske 
unije od januarja do junija 2018 aktivno sodelovala pri sprejetju številnih za-
konodajnih dokumentov, ki bodo vplivali na pivovarski sektor, kot so strukture 
trošarin, krožno gospodarstvo, prihodnje alkoholne politike EU, obveščanje 
potrošnikov in označevanje ali trgovina in dostop do trga. Kar zadeva zdravs-
tveno politiko, se Bolgarija popolnoma zaveda nejasne perspektive, ki je nast-
ala zaradi brexita in je povezana z obliko in vsebino prihodnjega večletnega 
finančnega okvira EU ter umestitvijo zdravstva v njem. Predsedstvo je na 
začetku leta tudi potrdilo, da bo zdravstveni program osredotočen na dve 

temi: zdravje in prehrano otrok in mladostnikov (s ciljem, da bi obrnili trende čezmerne telesne teže v Evropi) ter 
dostop do zdravil (cenovna dostopnost, pomanjkanja).

Bolgarsko predsedstvo je podedovalo tudi pregled Uredbe EU o žganih pijačah. Združenje The Brewers of Europe bo 
sledilo razpravam v Svetu po našem pozivu, ki ga je 24. januarja podprl ustrezni odbor evropskega parlamenta, naj se 
etanol, odstranjen pri pripravi brezalkoholnega piva, šteje za etanol kmetijskega porekla.

1. Sporočilo podpredsednika Evropske komisije 
evropskim pivovarjem: Evropejci smo lahko ponosni 
na svoj pivovarski sektor

2. Program predsedstva Sveta za ta semester:  
Na vrsti je Uredba o žganih pijačah
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Petnajstega decembra 2017 so voditelji 27 držav članic EU sporočili, da je 
bil dosežen zadosten napredek glede državljanskih pravic, Irske in finančne 
poravnave, ter sprejeli usmeritve za prehod v drugo fazo pogajanj. Evrop-
ska komisija je 29. januarja 2018 dobila mandat, da z Združenim kraljest-
vom začne pogajanja o prehodnih ureditvah. V mandatu je določeno, da se 
prehodno obdobje ne sme nadaljevati po 31. decembru 2020 in da v tem 
obdobju ne bo možnosti izbire: Združeno kraljestvo bo še naprej v carinski 
uniji in enotnem trgu. Pravni red Unije se bo v celoti še naprej uporabljal 
za Združeno kraljestvo in v njem, kot bi šlo za državo članico; uporabljali se 
bodo vsi obstoječi regulativni, proračunski, nadzorni, pravosodni in izvršilni 
instrumenti in strukture EU, vključno s pristojnostjo Sodišča Evropske unije. 
Združeno kraljestvo bo tretja država od 30. marca 2019. Takrat torej ne bo 
več zastopano v institucijah, agencijah, organih in uradih Unije.

V izjavi z 9. februarja 2018 je Michel Barnier, glavni pogajalec EU, dejal, da ob upoštevanju preveč nesoglasij – glede 
Irske in iskanja rešitev, s katerimi bi se izognili neprepustni meji, glede upravljanja sporazuma o izstopu (vloga Evrop-
skega sodišča) in glede pravic tistih državljanov, ki pridejo v državo med prehodnim obdobjem – »iskreno povedano, 
prehodno obdobje danes ni zagotovljeno«.

Priporočena literatura na to vročo temo:
  Brexit in the Boardroom – The View from Business. FTI Consulting Report

  Brexit, agriculture and international trade – An EU labyrinth insider speaking out

The Brewers of Europe poudarja pomen povezave 27 držav članic EU in Združenega kraljestva, ki so tesno pre-
pleteni prek povezanih vrednostnih verig, mednarodne specializirane delovne sile in obsežnega trgovanja ne le s 
pivom, ampak tudi s sestavinami, stroji in pivovarsko tehnologijo. Sedemindvajseterica je za Združeno kraljestvo z 
naskokom največji enotni izvozni trg za pivo. Izidi pogajanj o brexitu morajo zagotoviti, da bo pivovarski sektor lahko 
še naprej čim bolje izkoriščal svoj gospodarski in kulturni doprinos tako v EU kot v Združenem kraljestvu. To pomeni 
zmanjšanje negativnih učinkov brexita, da se karseda omejijo ovire za trgovino in se omogoči enostavni pretok piva 
v obe smeri.

Pri pogajanjih je treba stremeti k regulativni doslednosti in usklajenosti ali vzajemnemu priznavanju standardov o 
formulaciji, označevanju, trženju in prodaji piva, kar je v skupnem interesu EU in Združenega kraljestva. Prav tako 
naj se še naprej omogoči pretok piva prek obstoječih elektronskih sistemov.

Evropsko pivo je brez dvoma globalna zgodba o uspehu in v skupnem interesu vseh Evropejcev je, da se zagotovi 
nadaljnji uspeh tega cvetočega in ikoničnega sektorja!

Decembra 2016 je Svet predstavil svoje sklepe o poročilu Evropske komisije o vrednotenju direktive 92/83/EGS o 
uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače. Svet je podprl prizadevanja za preprečevanje kakršnihkoli 
dvoumnosti v zvezi z direktivo, razjasnitev pojmov in klasifikacij ter uskladitev obravnave istih proizvodov po vsej EU 

3. Druga faza pogajanj o brexitu:  
Načrtovati najslabše, upati na najboljše

4. Pregled direktive o strukturi trošarin:  
Vodnik po zapletenih podrobnostih sistema 
sprejemanja odločitev v EU
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5. Informacije o hrani za potrošnike:  
Držati besedo

za trošarinske namene. Hkrati je Svet zahteval, naj Evropska komisija »izvede vse ustrezne študije ter po opravljenih 
ustreznih tehničnih analizah, javnih posvetovanjih in oceni učinka [...] v letu 2017 predloži ustrezen zakonodajni 
predlog ali – če se odloči, da predloga ne bo predložila – o razlogih za to obvesti Svet«.

Štiriindvajsetega januarja 2018 je Evropska komisija predstavila poročilo o oceni učinka, ki je sledilo obsežnim pos-
vetovanjem z državami članicami in deležniki, vključno z združenjem The Brewers of Europe in našimi člani. Evrop-
ska komisija je že na samem začetku pojasnila, da bi pregled sedanje zakonodaje pripomogel k zmanjšanju adminis-
trativnih stroškov in stroškov izpolnjevanja obveznosti, izboljšal zbiranje davčnih prihodkov na nekaterih področjih, 
omejil goljufije in olajšal zakonito trgovino ter zagotovil višjo raven varovanja zdravja ljudi. Predlog Komisije za spre-
membo direktive je predviden maja ali junija 2018. Avstrijsko predsedstvo Svetu Evropske unije se bo odločilo, ali 
bo ta pregled uvrstilo med svoje prednostne cilje.

Med tem procesom je združenje The Brewers of Europe priporočilo, naj direktiva vzpostavi ustrezen pravni okvir 
za obdavčitev alkoholnih pijač na podlagi vrste pravil, ki upoštevajo posebnosti posameznih proizvodov. Zavzemali 
smo se za to, da bi obdavčitev še naprej temeljila na kategorijah proizvodov in ne samo na vsebnosti alkohola, ne 
glede na proizvod, da bi sistem Plato, ki se uporablja v več državah članicah EU, še naprej veljal in bil koristen način 
za izračun trošarin in da bi se ohranil sistem znižane stopnje za male proizvajalce, bodisi na osnovi obsega proizvod-
nje bodisi za proizvode z nižjo vsebnostjo alkohola. V zvezi s tem združenje The Brewers of Europe podpira pregled, 
katerega cilj je ocena možnosti, ki bi jih omogočil dvig znižane stopnje za pivo na osnovi vsebnosti alkohola s sedanje 
mejne vrednosti volumenskega deleža alkohola 2,8 % na denimo 3,5 %.

Marca letos so sektorji različnih alkoholnih pijač Evropski 
komisiji predložili skupno samourejevalno rešitev, s kate-
ro bi potrošnikom ponudili seznam sestavin in informacije 
o hranilni vrednosti njihovih proizvodov, s čimer bi se ob-
vezno označevanje, ki že velja za hrano in brezalkoholne 
pijače, razširilo še na alkoholne pijače.

Združenje The Brewers of Europe se strinja s Komisijo, 
da ni nobenega »objektivnega razloga, ki bi upravičeval 
odsotnost informacij o sestavinah in hranilni vrednosti na 
alkoholnih pijačah ali drugačno obravnavo nekaterih alko-
holnih pijač«.

Vsekakor ni upravičeno, da potrošnik pridobi primerljive informacije o seznamu sestavin ali energijski vrednosti 
brezalkoholne pijače, nima pa dostopa do enakovrednih informacij za alkoholne pijače z volumenskim deležem 
alkohola nad 1,2 %.

Pivovarji so prevzeli vodilno vlogo pri obveščanju potrošnikov in samourejanje že deluje za pivo. Pred tremi leti se je 
združenje The Brewers of Europe zavezalo k prostovoljnemu navajanju sestavin in hranilne vrednosti na 100 ml in 
danes so na etiketah več kot 70 % piv v EU navedene sestavine, kar je v celoti skladno z zakonodajo EU. Zakonsko 
določen prikaz hranilne oziroma zlasti energijske vrednosti je prav tako vse bolj običajen, njegova uradna uvedba pa 
bo gotovo sledila vse bolj razširjeni uporabi po vsej Evropi in za vse večje število piv. Te informacije se lahko zago-
tovijo tudi preko spleta in združenje The Brewers of Europe sodeluje z vsemi nacionalnimi združenji. 

Potrošniki želijo vedeti, kaj je v njihovih pijačah. Anketa podjetja GfK iz leta 2016 je razkrila, da 86 % Evropejcev meni, 
da bi na alkoholnih pijačah morala biti navedena seznam sestavin in hranilna vrednost na 100 ml, kar je zakonsko 
določena referenčna prostornina, ki jo potrošniki že poznajo pri vseh drugih pijačah. Sedemdeset odstotkov jih je 
dejalo, da je etiketa ključni vir informacij. 
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BrewUp:  
Vaša živa knjižnica

Forum pivovarjev, 7.–8. junij: 
Dogodek, ki ga ne smete zamuditi!

Predanost pivovarjev in njihovo zavzetost pri izvajanju so pozdravili člani evropskega parlamenta, Evropska komisija 
ter BEUC (Evropska potrošniška organizacija) in mreža Eurocare, ki zastopa 57 javnih zdravstvenih organizacij. Ev-
ropski komisar za zdravje Vytenis Andriukaitis je ukrepe pivovarjev pohvalil s temi besedami: »Cenim doslednost in 
ambicioznost, ki ju združenje The Brewers of Europe in pivovarski sektor kažeta pri prizadevanjih, da bi potrošnikom 
zagotovila informacije. Pivovarje lahko le spodbudim, naj tako nadaljujejo in me obveščajo o svojem napredku.«

V Evropski uniji kar 280 tisoč prehrambnih podjetij vseh velikosti že desetletja dosega pričakovanja potrošnikov o 
navajanju sestavin in hranilne vrednosti, kar je v skladu z zakonodajo EU. Pri prostovoljnem angažmaju evropskih 
pivovarjev gre ravno za to. Evropski potrošniki ne pričakujejo ničesar revolucionarnega, razen prav to, da je vsebina 
naših piv vidna že navzven.

S tem, ko to počnemo, na preprost in jasen način tlakujemo pot za sektorje drugih alkoholnih pijač.

Obiščite BrewUp, nov portal znanja združenja The Brewers of Europe, 
namenjen vsem pivovarjem!

BrewUp.eu

Če še vedno iščete dober razlog za obisk Bruslja, vam ne preostane 
drugega, kot da se junija pridružite stotinam kolegov pivovarjev.

BrewersForum.eu


