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REGULAMENT 

privind utilizarea 

mărcii grafice, 

unionale „EU BEE MADE" 

 

Scopul prezentului regulament (în continuare: „Regulamentul“) este să stabilească condițiile 

de acordare și de revocare a Dreptului de folosință (în continuare: „Dreptul de folosință“), a 

mărcii grafice „EU BEE MADE" de mai jos (în continuare: „Marca“), asigurat pentru 

membrii Asociației pentru Albinele Europene (în continuare: „Asociația“), și alte persoane 

îndeplinind condițiile stabilite de Asociație (în continuare: „Utilizator"). 
 

 

I. Condițiile privind obținerea Dreptului de folosință 

 

1.1. Indiferent de calitatea de membru al Asociației, următoarele persoane au 

posibilitatea de a obține dreptul de folosință a Mărcii, cu condiția să îndeplinească 

și alte condiții, mai severe, stabilite în prezentul Regulament: 

(i) acei apicultori care își desfășoară activitatea pe teritoriul Uniunii Europene 

(în continuare: „Apicultori din Uniunea Europeană"); 

(ii) acei ambalatori de miere și întreprinderi care utilizează mierea, care se găsesc 

pe teritoriul geografic al Europei (în continuare: „Procesatori de miere"). 

 

1.2. Referitor la punctul 1.1. (ii), vor fi considerate state aparținând Europei Geografice 

toate acele țări, care au teritorii europene, de asemenea acele state care sunt 

conectate la țările menționate, fără intermediul unor granițe de stat. 

 

1.3. Dreptul de folosință poate fi obținut doar de acei Apicultori și Procesatori de miere, 

care 

 

(i) se ocupă de comercializarea, către consumatori, al mierii, de cel puțin cinci 

ani; 

(ii) cifra sa de afaceri este constituită în măsură de cel puțin 75%, din 

valorificarea mierii; 

(iii) cifra sa de afaceri, realizată în urma valorificării mierii, pentru perioada 

prevăzută, de prevederile contabile, ca obligatorie, privind păstrarea 

documentelor contabile, a fost realizată exclusiv din procesarea mierii, 

achiziționate direct de la apicultori din zona Europei Geografice (în cazul 

Procesatorilor de miere); 
(iv) cifra sa de afaceri este documentată în totalitate; 

(v) dețin toate autorizațiile oficiale necesare desfășurării activității; de asemenea 

 

(vi) nu procesează miere, în calitate de subcontractori, și nu subcontractează 
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procesarea mierii. 



3  

II. Reguli referitoare la folosința Mărcii 

 

2.1. Marca poate fi folosință exclusiv la comercializarea acelei mieri, care provine din 

Uniunea Europeană, și care a fost achiziționată exclusiv de la Apicultori din 

Uniunea Europeană (în continuare: „Miere din Uniunea Europeană"). În cazul în 

care, vreuna din statele membre ale Uniunii are teritorii i în afara zonei geografice 

a Europei, și mierea produsă în acele teritorii trebuie considerată ca fiind Miere din 

Uniunea Europeană. 

 

2.2. Referitor la punctul 2.1. se califică ca achiziții de la Apicultori din Uniunea 

Europeană următoarele: 

(i) achiziția directă; de asemenea 

(ii) dacă, în circumstanțele date, nu există posibilitatea unei achiziții directe, 

achizițiile intermediate, în cazul cărora Utilizatorul va achita prețul de 

cumpărare al mierii intermediarului, care va achita, la rândul său, către 

Apicultorul din Uniunea Europeană. 

 

2.3. Titularul Dreptului de folosință al Mărcii, poate folosi marca doar pentru mierea 

comercializată în nume propriu, sau pentru mierea comercializată sub denumirile 

de marcă pe care le deține. Utilizarea Mărcii, în cazul comercializării sub 

denumirile proprii ale cumpărătorului, este strict interzisă. 

 

2.4. Utilizatorul trebuie să asigure ca Mierea din Uniunea Europeană să ajungă în 

depozitul Utilizatorului în recipiente identificate cu denumirea Apicultorului din 

Uniunea Europeană, și cu eticheta semnată de Apicultorul (producător, n.t.). 

 

2.5. Produsele prevăzute cu Marcă, vor fi comercializate, având numere de serie, pe 

ambalaj fiind inscripționat lotul de producție, numerotarea de serie aplicată (de la, 

până la), statul, sau statele de proveniență, în cazul unui amestec de Miere din 

Uniunea Europeană, provenită din mai multe state membre. 

 
III. Obligațiile Utilizatorului față de Asociație 

 

3.1. Utilizatorul are obligația de a asigura, pentru Asociație, transparența totală a 

procedurilor de comercializare a Mierii din Uniunea Europeană, în vederea 

verificării complete a unei trasabilității Mierii din Uniunea Europeană - începând 

de la producător -, inclusiv referitor la datele cantitative de comercializare, 

defalcate pe tipuri de miere. În vederea asigurării verificării, Utilizatorul are 

obligația de a pune la dispoziția Asociației aceste date, actualizate la zi, prin 

încărcarea acestora pe serverul Asociației (în cazul achiziției prin intermediar, 

chiar și datele referitoare la achiziția, de către intermediar, a Mierii din Uniunea 

Europeană). 

 

3.2. Utilizatorul ia la cunoștință că verificările sunt efectuate prin intermediul 

auditorului (expertului contabil, n.t.) desemnat de Asociație, sau - în cazul 

neacceptării, de către Utilizator, a persoanei auditorului, desemnat de Asociație, 

prin intermediul unui auditor independent, recunoscut pe plan internațional. 

Cheltuielile ivite cu verificările cad întotdeauna în sarcina Utilizatorului. 
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3.3. Utilizatorul are obligația de a obține aprobarea Asociației pentru ambalajul 

propriu, prevăzut cu Marca de Miere Europeană, de asemenea are obligația de a 

trimite câte 2-2 mostre din fiecare lot de miere. 

 
IV. Contravaloarea Dreptului de folosință 

 

4.1.A Utilizatorul are obligația de a achita o taxă, pentru Dreptul de Utilizare, care 

este compusă din următoarele elemente: 

- un tarif unic de aderare, a cărei sumă corespunde sumei cheltuielilor ocazionate 

de verificarea prealabilă, menționată la pct. 5.2.; și 

 

- o Taxă de folosință, aplicată proporțional cifrei de afaceri al Utilizatorului 

Mierii Europene, în urma comercializării acesteia (în continuare: „Taxă de 

folosință"). 

 

4.2. Prezidiul Asociației stabilește valoarea procentuală a Taxei de folosință, 

modalitatea de plată și alte condiții. Asociația va asigura accesul corespunzător al 

publicului la condițiile referitoare la Taxa de folosință, în vigoare. 

 
V. Acordarea și revocarea Dreptului de folosință 

 

5.1. Cererea pentru acordarea Dreptului de folosință va fi înaintată Asociației în scris 

(inclusiv formatele electronice), cu ajutorul formularului întocmit în acest sens. În 

acest formular, solicitantul trebuie să declare privitor la conformitatea lui privind 

condițiile de acordare a Dreptului de folosință și dacă se angajează să respecte 

obligațiile cuprinse în prezentul Regulament. 

 

5.2. Condiția acordării Dreptului de folosință este ca Asociația să efectueze verificare 

prealabilă la solicitanți, conform prevederilor punctului 3.2. pentru a stabili dacă 

solicitantul corespunde condițiilor cuprinse în prezentul Regulament. 

 

5.3. În aspectul acordării Dreptului de folosință, hotărârea cade în sarcina Prezidiului 

Asociației. Președinția Asociației va informa solicitantul, în scris, despre acordarea 

Dreptului de folosință sau respingerea cererii de acordare a acestui drept. 

Hotărârea de respingere trebuie motivată. Cererea de acordare a Dreptului de 

folosință poate fi respinsă dacă solicitantul acestui drept nu corespunde condițiilor 

cuprinse în prezentul Regulament. 

 

5.4. Acordarea Dreptului de folosință se face pentru o perioadă nedeterminată. Dreptul 

de folosință poate fi revocat de Președinția Asociației, în cazul în care se dovedește 

că Utilizatorul nu corespunde condițiilor necesare acordării Dreptului de folosință, 

sau dacă a încălcat oricare din obligațiile sale, cuprinse în prezentul Regulament. 

În aspectul revocării Dreptului de folosință, hotărârea cade în sarcina Prezidiului 

Asociației. 

 

5.5. Dreptul de folosință încetează, dacă aceasta este revocată de Asociație, dacă 

contractul de folosință, încheiat între Asociație și Titularul Mărcii, încetează, sau 

dacă persoana nu mai are calitatea de titular al mărcii. În cazul încetării Dreptului 

de folosință al Mărcii, Utilizatorul are obligația să nu mai folosească marca din 

momentul respectiv. 
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5.6. Nu există cale de atac împotriva hotărârii Prezidiului Asociației de a respinge sau a 

revoca Dreptul de folosință. 

 

5.7. Acordarea Dreptului de folosință nu dă dreptul Utilizatorului ca acesta să 

înainteze, către EUIPO, sau în oricare stat, cereri de protecție, în legătură cu 

Marca, sau să înregistreze Dreptul de folosință în registrul mărcilor. 
 

VI. ALTE PREVEDERI 

 

6.1. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui și va fi valabilă până la 

revocare. 


