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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 768/2013 AL COMISIEI
din 8 august 2013
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 917/2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la acțiunile care au ca scop îmbunătățirea
condițiilor de producere și de comercializare a produselor apicole
Regulamentul (CE) nr. 917/2004. Actualizarea numărului
de stupi ar trebui să se reflecte în anexa I la Regula
mentul (CE) nr. 917/2004.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în
special articolul 110 coroborat cu articolul 4,
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 917/2004 al Comisiei (2) stabilește
norme de punere în aplicare a programelor naționale
apicole prevăzute de articolul 105 din Regulamentul
(CE) nr. 1234/2007. În conformitate cu articolul 2
alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr.
917/2004, acțiunile programelor apicole, prevăzute
pentru fiecare an din perioada de trei ani, trebuie
integral aplicate până la data de 31 august a anului la
care fac referire, iar plățile aferente se fac în cursul
exercițiului financiar stabilit între data de 16 octombrie
a aceluiași an și 15 octombrie a anului următor. În
consecință, statele membre nu pot pune în aplicare
acțiunile din domeniul apicol între 1 septembrie a
anului programului apicol și 15 octombrie a aceluiași an.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 917/2004 ar trebui
modificat în consecință.

(6)

Modificările prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului de gestionare a orga
nizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 917/2004 se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul
text:
„(2)
Fiecare an al programului apicol («an apicol») se
derulează pe o perioadă de 12 luni consecutive, de la 1
septembrie până la 31 august.
(3)
Acțiunile programelor apicole, prevăzute pentru
fiecare an apicol, trebuie să fie integral aplicate în decursul
anului apicol în cauză.

(2)

Pentru a evita disparitățile între punerea în aplicare și
finanțarea acțiunilor din domeniul apicol, trebuie modi
ficate datele relevante, astfel încât măsurile să poată fi
puse în aplicare pe tot parcursul anului.

Plățile legate de acțiunile puse în aplicare în fiecare an apicol
se fac în perioada de 12 luni care începe la 16 octombrie a
anului apicol respectiv și se sfârșește la data de 15 octombrie
a anului următor.”

(3)

Contribuția financiară a Uniunii la programele naționale
apicole se face pe baza recensământului apicol sau a
numărului de stupi din fiecare stat membru, în confor
mitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 917/2004.

2. Anexa I se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la
prezentul regulament.

(4)

În conformitate cu articolul 109 din Regulamentul (CE)
nr. 1234/2007, statele membre și-au prezentat
programele naționale apicole și și-au actualizat numărul
de stupi, astfel cum se prevede la articolul 1 litera (a) din

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică începând cu anul apicol 2014 care începe la
1 septembrie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 163, 30.4.2004, p. 83.
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ANEXĂ
„ANEXA I
Recensământ apicol
Număr de stupi

Stat membru

BE

107 800

BG

526 014

CZ

540 705

DK

150 000

DE

711 299

EE

41 400

IE

15 710

EL

1 584 206

ES

2 459 292

FR

1 636 000

HR

491 481

IT

1 316 774

CY

44 953

LV

83 801

LT

144 969

LU

7 804

HU

1 088 590

MT

3 142

NL

80 000

AT

376 485

PL

1 280 693

PT

566 793

RO

1 550 000

SI

167 000

SK

254 859

FI

50 000

SE

150 000

UK

274 000
UE 28

15 704 270”

