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”)

SecțiuneaVI
Dispoziții speciale privind sectorul apicol
Articolul 105
Domeniul de aplicare
(1) În scopul ameliorării condițiilor generale de producție și de comercializare a produselor
apicole, statele membre pot stabili un program național pentru o perioadă de 3 ani
(denumit în continuare „programul apicol”). ▼M7
(2) Statele membre pot acorda ajutoare naționale specifice pentru protecția exploatațiilor
apicole dezavantajate prin condiții structurale sau naturale sau în cadrul programelor de
dezvoltare economică, cu excepția ajutoarelor alocate pentru producție sau comerț. Aceste
ajutoare sunt notificate Comisiei de către statele membre împreună cu comunicarea
programului apicol în conformitate cu articolul 109. ▼B
Articolul 106
Măsuri eligibile pentru ajutorul financiar
Acțiunile care pot fi incluse în programul apicol sunt următoarele:
(a) asistența tehnică pentru apicultori și grupuri de apicultori;
(b) lupta contra varoozei;
(c) raționalizarea transhumanței;
(d) măsuri de asistență pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale
mierii;
(e) măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol comunitar; ▼B 2007R1234 —
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(f) colaborarea cu organismele specializate în realizarea de programe de cercetare aplicată
în domeniul apiculturii și al produselor apicole.
Măsurile finanțate de către FEDR conform Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului ( 1 ) sunt excluse din programul apicol.
Articolul 107
Studiul structurii producției și comercializării în sectorul apicol
Pentru a putea beneficia de cofinanțarea prevăzută la articolul 108 alineatul (1), statele
membre realizează un studiu asupra structurii sectorului apicol pe teritoriile lor, respectiv
în privința producției și comercializării.
Articolul 108
Finanțarea
(1) Comunitatea participă la finanțarea programelor apicole cu 50 % din cheltuielile
suportate de statele membre.
(2) Cheltuielile privind măsurile realizate în cadrul programului apicol sunt efectuate de
către statele membre până cel târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an.
Articolul 109
Consultare
Programul apicol se elaborează în strânsă colaborare cu organizațiile reprezentative și
cooperativele apicole. Acesta este înaintat Comisiei în vederea aprobării.
Articolul 110
Norme de aplicare
Comisia stabilește modalitățile de aplicare ale prezentei secțiuni.

