
 1

REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI 
din 22 octombrie 2007 

de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii 
specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) 

 
 
 

PARTEA II - PIAŢA INTERNĂ 
 

TITLUL I -  INTERVENŢIA ASUPRA PIEŢEI 
 

CAPITOLUL IV -  Regimul de ajutor financiar 
 
 
Secţiunea VI 
Dispoziţii speciale privind sectorul apicol 
 
 
Articolul 105 
Domeniul de aplicare 
(1) În scopul ameliorării condiţiilor generale de producţie şi de comercializare a 
produselor apicole, statele membre pot stabili un program naţional pentru o perioadă de 3 
ani (denumit în continuare „programul apicol”). 
(2) Prin derogare de la articolul 180, articolele 87, 88 şi 89 ale tratatului nu se aplică: 
(a) contribuţiei financiare a statelor membre în favoarea măsurilor care beneficiază de 
asistenţă comunitară în 
conformitate cu prezenta secţiune; 
(b) ajutoarelor naţionale specifice pentru protecţia exploataţiilor apicole defavorizate prin 
condiţii structurale sau 
naturale sau în cadrul programelor de dezvoltare economică, cu excepţia celor care ar fi 
acordate în favoarea 
producţiei sau comercializării. 
Ajutoarele financiare menţionate la litera (b) sunt notificate Comisiei de către statele 
membre în acelaşi timp cu programele lor apicole, conform articolului 109. 
 
Articolul 106 
Măsuri eligibile pentru ajutorul financiar 
Acţiunile care pot fi incluse în programul apicol sunt următoarele: 
(a) asistenţa tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori; 
(b) lupta contra varoozei; 
(c) raţionalizarea transhumanţei; 
(d) măsuri de asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice 
ale mierii; 
(e) măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol comunitar; 
(f) colaborarea cu organismele specializate în realizarea de programe de cercetare 
aplicată în domeniul apiculturii şi al produselor apicole. 
Măsurile finanţate de către FEDR conform Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului (1) sunt excluse din programul apicol. 
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Articolul 107 
Studiul structurii producţiei şi comercializării în sectorul apicol 
Pentru a putea beneficia de cofinanţarea prevăzută la articolul 108 alineatul (1), statele 
membre realizează un studiu asupra structurii sectorului apicol pe teritoriile lor, respectiv 
în privinţa producţiei şi comercializării. 
 
Articolul 108 
Finanţarea 
(1) Comunitatea participă la finanţarea 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 organizaţiile reprezentative şi 
cooperativele apicole. Acesta este înaintat Comisiei în vederea aprobării. 
 
Articolul 110 
Norme de aplicare 
Comisia stabileşte modalităţile de aplicare ale prezentei secţiuni. 
 


