REGULAMENTUL (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor
produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79
(CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului
……
(48) Apicultura este caracterizată prin diversitatea condiţiilor de producţie şi prin
gradele diferite de rentabilitate, precum şi prin răspândirea şi varietatea operatorilor
economici atât la nivelul producţiei, cât şi la cel al comercializării. De asemenea,
ţinând cont de impactul în creştere pe care îl au asupra sănătăţii albinelor invaziile de
anumite tipuri de dăunători şi, în special, răspândirea varoozei în mai multe state
membre în cursul ultimilor ani şi de dificultăţile pe care această boală le provoacă
pentru producţia de miere, este în continuare necesară o acţiune la nivelul Uniunii în
special deoarece varooza este o boală care nu poate fi eradicată complet şi care
trebuie tratată cu produse autorizate. Date fiind aceste condiţii şi pentru a îmbunătăţi
producţia şi comercializarea produselor apicole în Uniune, ar trebui să se elaboreze, o
dată la trei ani, programe naţionale pentru acest sector în vederea ameliorării
condiţiilor generale de producţie şi de comercializare a produselor apicole. Este
necesar ca aceste programe naţionale să fie finanţate parţial de Uniune.
(49) Ar trebui să fie precizate acţiunile care pot fi incluse în programele apicole.
Pentru a garanta faptul că schema de ajutoare a Uniunii este adaptată la cele mai
recente evoluţii şi că măsurile vizate sunt eficiente pentru îmbunătăţirea condiţiilor
generale de producţie şi de comercializare a produselor apicole, Comisia ar trebui să
fie împuternicită să adopte anumite acte delegate în ceea ce priveşte actualizarea
listei de măsuri prin adaptarea măsurilor existente sau prin adăugarea de noi măsuri.
(50) Pentru a se asigura utilizarea efectivă şi eficientă a fondurilor Uniunii în sectorul
apicol, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte anumite acte delegate în ceea
ce priveşte evitarea dublei finanţări între programele apicole ale statelor membre şi
programele de dezvoltare rurală şi baza alocării contribuţiei financiare a Uniunii
fiecărui stat membru participant.
…
(180) Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a efectua plăţi naţionale pentru
cofinanţarea măsurilor referitoare la apicultură prevăzute în prezentul regulament,
precum şi pentru protecţia exploataţiilor apicole dezavantajate prin condiţii
structurale sau naturale sau care fac obiectul programelor de dezvoltare economică, cu
excepţia plăţilor naţionale alocate pentru producţie sau comerţ.
SECŢIUNEA 5: Ajutor pentru sectorul apicol
Art. 55: Programe naţionale şi finanţare
(1) În scopul ameliorării condiţiilor generale de producţie şi de comercializare a produselor
apicole, statele membre pot elabora, pentru sectorul apicol, programe naţionale pentru o
perioadă de trei ani ("programele apicole"). Respectivele programe sunt elaborate în
cooperare cu organizaţii reprezentative din domeniul apiculturii.
(2) Contribuţia Uniunii la programele apicole este echivalentă cu 50 % din cheltuielile
suportate de statele membre pentru programele respective, astfel cum au fost aprobate în
conformitate cu articolul 57 primul paragraf litera (c).

(3) Pentru a beneficia de contribuţia Uniunii prevăzută la alineatul (2), statele membre
realizează un studiu privind structura producţiei şi a comercializării în sectorul apicol de
pe teritoriul lor.
(4) Programele apicole pot include următoarele măsuri:
a) asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori;
b) combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;
c) raţionalizarea transhumanţei;
d) măsuri de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole cu scopul de a-i
ajuta pe apicultori să îşi comercializeze şi să îşi valorifice produsele;
e) măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune;
f)colaborarea cu organismele specializate în realizarea de programe de cercetare aplicată
în domeniul apiculturii şi al produselor apicole;
g) monitorizarea pieţei;
h) îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe
piaţă;
Art. 56: Competenţe delegate
(1) Pentru a asigura utilizarea eficace şi eficientă a fondurilor Uniunii pentru apicultură,
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate
referitoare la:
a) evitarea dublei finanţări dintre programele apicole şi programele de dezvoltare rurală
ale statelor membre;
b) baza pentru alocarea contribuţiei financiare a Uniunii fiecărui stat membru participant,
printre altele, pe baza numărului total de familii de albine din Uniune.
(2) Pentru a garanta faptul că schema de ajutoare a Uniunii este adaptată la cele mai
recente evoluţii şi că măsurile vizate sunt eficace pentru ameliorarea condiţiilor generale
de producţie şi de comercializare a produselor apicole, Comisia este împuternicită să
adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate în vederea actualizării listei
măsurilor menţionate la articolul 55 alineatul (4) care poate fi inclusă în programele
apicole ale statelor membre, adăugând alte măsuri sau adaptând măsurile respective fără
a elimina niciuna dintre ele. Această actualizare a listei măsurilor nu afectează programele
naţionale adoptate înainte de intrarea în vigoare a actului delegat.
Art. 57: Competenţe de executare în conformitate cu procedura de examinare
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc măsurile necesare
pentru aplicarea prezentei secţiuni în ceea ce priveşte:
a) conţinutul programelor naţionale şi al studiilor efectuate de statele membre privind
structura producţiei şi a comercializării în sectoarele lor apicole;
b) procedura pentru realocarea fondurilor neutilizate;
c) aprobarea programelor apicole prezentate de statele membre, inclusiv alocarea
contribuţiei financiare a Uniunii fiecărui stat membru participant şi nivelul maxim al
finanţării de către statele membre.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de
examinare menţionată la articolul 229 alineatul (2).

***
Art. 215: Plăţi naţionale pentru apicultură
Statele membre pot efectua plăţi naţionale pentru protecţia exploataţiilor apicole
dezavantajate prin condiţii structurale sau naturale ori în cadrul programelor de
dezvoltare economică, cu excepţia ajutoarelor alocate pentru producţie sau comerţ.
***
Art. 225: Obligaţia de raportare care revine Comisiei
Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport:
a) la fiecare trei ani şi pentru, prima dată, până la 21 decembrie 2016, cu privire la
aplicarea măsurilor privind sectorul apicol, astfel cum este stabilit la articolele 55, 56 şi
57, inclusiv cu privire la cele mai recente evoluţii privind sistemele de identificare a
stupilor;
Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.
Pentru Parlamentul European,
Preşedintele
M. SCHULZ
Pentru Consiliu
Preşedintele
V. JUKNA

ANEXA I:
LISTA PRODUSELOR MENŢIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2)
PARTEA XXII: Produse apicole
Sectorul apicol include produsele enumerate în următorul tabel:
Codul NC
Descriere
0409 00 00
Miere naturală
ex 0410 00 00
Lăptişor de matcă şi propolis, comestibile
ex 0511 99 85
Lăptişor de matcă şi propolis, necomestibile
ex 1212 99 95
Polen
ex 1521 90
Ceară de albine
***
PARTEA IX: Definiţii privind sectorul apicol
(1) Prin miere se înţelege mierea în sensul Directivei 2001/110/CE (1) a Consiliului,
inclusiv în ceea ce priveşte principalele tipuri de miere.
(1)Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea (JO L 10,
12.1.2002, p. 47).
(2)"Produse apicole" înseamnă mierea, ceara de albine, lăptişorul de matcă, propolisul
sau polenul.
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