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Piwo, jako przyjemny nisko alkoholowy napój dla całego społeczeństwa na 
każdą okazję, odegrał i nadal odgrywa ważną rolę w europejskiej kulturze, 
historii, społeczeństwie, pośród społeczności lokalnych i w całej gospodarce.

Manifest

Europejska Unia Konsumentów Piwa /EBCU/ reprezentuje głos europejskiego konsumenta piwa i 
promuje odpowiedzialne spożywanie piwa, warzonego z szacunkiem do tradycyjnej kultury piwa w 
Europie. W tej roli, EBCU dąży do realizacji szeregu spraw, w tym następujących trzech, o istotnym 
znaczeniu dla każdego konsumenta piwa w Europie: (1) różnorodności, (2) informacji i (3) kosztów.

Europejska Unia Konsumentów Piwa

1. Różnorodność piwa 2. Informacje o piwie

Wystarczająco bogaty wybór piw z różnych 
browarów. Konsumenci mają prawo wyboru i 
powinni być w stanie wybrać produkty od co 
najmniej dwóch producentów piwa (a najle-
piej jesli od jeszcze więcej) w dowolnym skle-
pie lub barze sprzedajacym piwo. W szczegól-
ności rynek musi być dostępny dla produktów 
z małych, lokalnych browarów.

Składniki piwa. Konsumenci mają prawo znać 
składniki, z których powstaje piwo, jego za-
wartośc alkoholu i wartości żywieniowe.

Wystarczająco bogaty wybór stylów. Konsu-
menci mają prawo wyboru z odpowiedniej 
liczby różnych stylów piwa wszędzie tam, 
gdzie piwo jest sprzedawane.

Producent piwa. Konsumenci mają prawo
wiedzieć, kto warzył piwo i gdzie było ono
warzone.
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EBCU Secretariat
230 Hatfield Road, St Albans,
AL1 4LW United Kingdom 
ebcu@ebcu.org
+44 1727 867201
ebcu.org

3. Koszt piwa

Zadowalające ceny piwa. Konsumenci mają 
prawo do godziwej ceny sprzedaży ich piwa.

EBCU wspiera korzystne opodatkowanie piwa w Europie, 
gdyż piwo jest napojem o niskiej zawartości alkoholu 
wybieranym przez umiarkowanego konsumenta.

W imieniu europejskiego konsumenta piwa, EBCU prosi wszystkich, 
aby podpisali się pod tymi  logicznymi i rzetelnymi celami, z korzyścią 
dla wszystkich europejskich konsumentów piwa i wspierać EBCU w 
ich realizacji. 

Europejska Unia Konsumentów Piwa, “Głos Europejskiego Konsu-
menta Piwa” to federacja, obecnie składająca się z 13 krajowych 
piwnych organizacji konsumenckich w Europie, założona w 1990 r., 
o łącznym członkostwie ponad 210 000 osób.

Organizacje członkowskie EBCU Członkowie stowarzyszeni

Austria
BierIG
www.bierig.org

Dania
Danske Ølentusiaster
www.ale.dk

Finlandia
Olutliitto
www.olutliitto.fi

Wielka Brytania
CAMRA
www.camra.org.uk

Włochy
Unionbirrai
www.unionbirrai.com

Irlandia
Beoir
www.beoir.org

Holandia
PINT
www.pint.nl

Polska
Bractwo Piwne 
www.bractwopiwne.pl

Belgia
Zythos
www.zythos.be

Niemcy
German Beer Consumers Union
www.gbcu.de

Czechy
Sdruzeni Prátel Piva
www.pratelepiva.cz

Szwajcaria
Gesellschaft zur Förderung 
der Biervielfalt (GFB)
www.biervielfalt.ch

Hiszpania
CELCE
www.celce.org

Hiszpania
ACCE
www.cerveceros-caseros.com

Grecja
Hellenic Homebrewers Association
www.hellenichomebrewers.gr

Francja
FNABRA
www.fnabra.org

Szwecja
Svenska Ölfrämjandet 
www.svenskaolframjandet.se

Włochy
MoBI
www.movimentobirra.it
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