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Abstract  

What does the Bavarian love of beer have to do with the European Union? 

Germany, following its Beer Purity Act, does not allow the import of beer that does 

not meet its requirements. First, because if corn and rice are used in the 

production of the drink, it cannot be called beer. Second, if the beer contains 

additives, it cannot be placed on the German market. This requirements created 

obstacles to the free movement of goods within the European Community. 
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              Що е бира? 

Германците са най-запалените пивовари – това твърдение вече се е 

превърнало в стереотип за нацията. Германия с  82 млн. жители има повече 

пивоварни, отколкото например в САЩ с население от 313 млн. Логично е и 

първата истинска пивоварна да е баварска. Става дума за Weihenstephan, чиято 

първа бира е сварена още през 1040 г. 

И не е случайно, че в Германия съществува специален 

закон, писан преди 7 столетия - „Закон за чистотата на 

бирата“.  

Този закон е въведен от немския херцог Вилхелм IV на    

23 април 1516 г. в Инголщат, Бавария и е в отговор на 

многобройните оплаквания от лошокачествена бира.  

Целта на закона е държавно регулиране на 

производството на бира, за да се подобри нейното 

качество. 

След Бавария, действието му се разширява и в други области, като през 

1906 г. законът става валиден за цялата територия на Германия. 
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Според „Закона за чистотата на бирата“, бира може 

да се нарича напитката, произведена само от 

малцов ечемик, хмел, мая (дрожди) и вода.  

 

 
 

Ечемик и хмел – основните съставки на немската 

бира. 

През Средновековието бирата, която вземали при пътуванията в открито 

море се правела с повече хмел, за да се удължи срока ѝ на годност. Хмелът и 

свързаните с него танини и горчиви съединения не само придават на бирата 

характерния ѝ вкус, но имат и консервиращ ефект. Този консервиращ ефект на 

хмела е важен за немската бира, защото тя рядко се пастьоризира и в нея не се 

прибавят консервиращи добавки.  

Всяка пивоварна в Германия, която произвежда бира според „Закона за 

чистотата на бирата“, не влага нищо друго, освен посочените съставки. Властите в 

отделните федерални провинции са отговорни за надзора и спазването на тези 

законови разпоредби. 

Няма правила без изключения. В Германия също могат да бъдат 

произведени “специални бири”, които не отговарят на изискванията за чистота. 

Това се отнася за всички федерални провинции, с изключение на Бавария. На 

пивоварите е позволено да добавят подправки като анасон, канела, карамфил или 

плодови вкусове на портокали и череши.  

Законът за чистотата на бирата не се отнася и за тези, които произвеждат 

по-малко от 200 литра бира годишно за собствено потребление. 

Но какво общо има любовта на баварците към бирата с Европейския 

съюз? 

Германия, следвайки своя „Закон за чистотата на бирата“ не допуска до 

нейния пазар внос на бира, която не отговаря на неговите изисквания. Първо, 

защото ако при производството на напитката са използвани царевица и ориз, то тя 
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не може да носи наименованието бира. Второ, ако бирата съдържа добавки, тя не 

може  да бъде пусната на немския пазар. Това води до създаването на пречки за 

свободното движение на стоки в рамките на пазара на Европейската общност.  

На 6 юли 1984 г. Европейската комисия предявява иск пред Съда на 

Европейската общност за това, че Германия не изпълнява своите задължения като 

държава-членка на Европейската общност за осигуряване на свободно движение 

на стоки, защото забранява допускането до пазара на бира, законно произведена 

и пусната на пазара в други държави членки. Комисията счита, че абсолютната 

забрана за пускане в продажба на бирата, съдържаща добавки или произведена от 

други зърнени култури, не може да бъде обоснована със съображения, свързани с 

опазването на общественото здраве. Според нея другите държави членки строго 

контролират използването на добавки в бирата и разрешават използването им 

само след задълбочени анализи, установяващи тяхната  безвредност. 

 Германия твърди пред Съда първо, че немските потребители са свикнали да 

свързват думата „бира“ само с напитката, която съдържа традиционните съставки - 

малцов ечемик, хмел, мая (дрожди) и вода и второ, че германците пият много бира 

и дългосрочните ефекти на добавките върху човешкия организъм са неизвестни. 

При тези условия германският режим на добавките, приложим спрямо бирата, бил 

напълно обоснован от необходимостта да се опази общественото здраве. Освен 

това, когато се продава наливна бира, не е възможно потребителите да бъдат 

информирани за нейните съставки. 

Какво реши Съдът на Европейската общност?1 

Съдът проучи международните научни изследвания и установи, че 

добавките в бирата, включени в производствата на другите страни, не 

представляват риск за общественото здраве, още повече, че Германия разрешава 

подобни добавки в напитки, различни от бира. Потребителските навици също не 

могат да служат за обосноваване недопускането на стоки от други държави 

членки, а по-скоро чрез тях се създава предимство за националното производство. 

Противно на становището на германското правителство, Съдът постанови, че е 

                                                             
1 Judgment of the Court of 12 March 1987. - Commission of the European Communities v 

Federal Republic of Germany. - Failure of a State to fulfil its obligations - Purity requirement for 

beer. - Case 178/84. 
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възможно да има система за информиране на потребителите, даже когато бирата 

не е в бутилки или метални кутии. В решението на Съда се подчертава, че дори в 

германския закон се предвижда информация за наливната бира да се поставя на 

бъчвите или на крановете, от които се налива бирата.   

Заключението на Съда е, че като забранява пускането на пазара на бира, 

законно произведена и пусната на пазара в друга държава членка, Германия не 

изпълнява задълженията си по Учредителния договор на Европейската 

икономическа общност по отоншение на свободното движение на стоки. Тъй като 

Германия е загубила делото, тя е осъдена да заплати съдебните разноски. 

Германия запазва традицията си за производство на бира, но след 

решението на Съда, допуска до пазара си и бири, произведени от държавите 

членки по друга технология. 

ИЗВОДИ: 

 Европейската комисия е институцията, която следи за прилагане на 

европейското законодателство. Тя е наричана „пазителка“ на Договорите 

и тяхното спазване.  

 Традиционните вкусове на потребителите в една държава-членка на ЕС 

не могат да бъдат пречка за допускане до пазара на стоки от други 

държави от ЕС. 

 Всяка стока, която е законно произведена и пусната на пазара в една от 

държавите-членки на ЕС и етикетът й съдържа достатъчна информация за 

нейния състав, може да се продава и в останалите държави от Съюза. 

 

 

 


