REGULAMIN
korzystania z unijnego graficznego znaku towarowego „EU BEE MADE"
Celem niniejszego regulaminu (dalej zwanego: "Regulaminem") jest ustanownienie warunków
nadania i odebrania prawa do korzystania (dalej zwanego "Prawem do Korzystania") z
graficznego znaku towarowego "EU BEE MADE" (dalej zwanego "Znakiem Towarowym") o
poniższym wyglądzie graficznym, członkom Stowarzyszenia na Rzecz Europejskich Pszczół
(dalej zwanego "Stowarzyszeniem") oraz innym osobom spełniającym warunki określone
przez Stowarzyszenie (dalej zwanym "Użytkownikami").

I.

Warunki uprawnienia do nabycia Prawa do Korzystania

1.1. Zakładając, że sprostają również innym surowym warunkom określonym w

niniejszym Regulaminie, prawo do korzystania ze Znaku Towarowego mogą
nabyć - bez względu na Członkostwo w Stowarzyszeniu lub jego brak:
(i) pszczelarstwa znajdujące się na terenie Unii Europejskiej
(dalej zwane "Pszczelarstwami Unijnymi");
(ii) przedsiębiorstwa pakujące i przetwarzające miód, znajdujące się na obszarze
geograficznym Europy (dalej zwane "Przetwórcami Miodu").
1.2. W rozumieniu punktu 1.1 (ii) krajami leżącymi na obszarze geograficznym Europy

są wszystkie kraje, które mają tereny europejskie, oraz kraje połączone z tymi
krajami bez granic celnych.
1.3. Prawo do Korzystania może zostać nabyte przez Pszczelarstwa Unijne oraz

Przetwórców Miodu,
którzy
(i)
od co najmniej pięciu lat trudnią się sprzedażą miodu spożywczego;
(ii) co najmniej 75% obrotu handlowego uzyskują ze sprzedaży miodu;
(iii) obrót handlowy uzyskany ze sprzedaży miodu - w określonym przez prawo
rachunkowości obowiązujące w danym kraju czasie obowiązkowego
zachowania dokumentacji - uzyskiwali wyłącznie z pakowania miodu
pochądzącego z obszaru geograficznego Europy, bezpośrednio od
producenta (w przypadku Przetwórców Miodu);
(iv) posiadają dokumentację w pełni pokrywającą obrót handlowy;
(v)
posiadają wszystkie zezwolenia urzędowe dotyczące prowadzonej
działalności; oraz

(vi)

nie pakują i nie zlecają pakowania miodu pracownikom najemnym.
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II.

Zasady dotyczące korzystania ze Znaku Towarowego

2.1. Znak Towarowy może być użyty wyłącznie w związku ze sprzedażą miodu
pochodzącego z terenu Unii Europejskiej i zakupionego od Przczelarstwa
Unijnego (dalej zwanego "Miodem Unijnym"). Drogą wyjątku, w przypadku jeśli
państwo członkowskie Unii posiada terytoria poza obszarem geograficznym
Europy, miód wyprodukowany na terenach danego kraju leżących poza obszarem
geograficznym Europy również kwalifikuje się jako Miód Unijny.
2.2. W rozumieniu punktu 2.1. jako nabycie od Pszczelarstwa Unijnego kwalifikuje się
(i)
zakup bezpośredni; oraz
(ii)
jeżeli w danych warunkach zakup bezpośredni nie jest możliwy, zakup
dokonany poprzez pośrednika, w którym to przypadku Użytkownik opłaca
cenę miodu pośrednikowi, który przekazuje ją dalej Pszczelarstwom
Unijnym.
2.3. Ze Znaku Towarowego uprawnieni do Prawa do Korzystania mogą korzystać
wyłącznie w odniesieniu do miodu wprowadzanego do obrotu pod własną nazwą,
lub pod innymi markami stanowiącymi ich własność. W przypadku sprzedaży pod
własnymi markami kupujących, korzystanie ze Znaku Towarowego jest surowo
wzbronione.
2.4. Użytkownik powinien zapewnić, że Miód Unijny może trafić do jego magazynu w
pojemniku oznaczonym podpisaną etykietą Pszczelarstwa Europejskiego,
zidentyfikowany nazwą Pszczelarstwa Europejskiego.
2.5. Produkty wyposażone w Znak Towarowy należy wprowadzić w obrót
ponumerowane, a na opakowaniu należy zamieścić numer partii produkcyjnej,
wykorzystaną numerację (od- do), oraz kraj lub - w przypadku Miodu Unijnego
stanowiącego mieszankę miodów pochodzących z różnych krajów - kraje
pochodzenia.
III.

Obowiązki Użytkownika wobec Stowarzyszenia

3.1. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia wobec Stowarzyszenia pełnej
przejrzystości obrotu Miodu Unijnego, aby Stowarzyszenie było w stanie
monitorować cały proces obrotu, od producenta do konsumenta, włącznie z
danymi ilościowymi obrotu Miodem Unijnym, w podziale na poszczególne
rodzaje miodu. W celu zapewnienia weryfikowalności Użytkownik powinien na
bierząco przekazywać Stowarzyszeniu te dane, drogą załadowania ich na serwer
Stowarzyszenia. (W przypadku nabycia poprzez pośrednika, również w zakresie
danych dotyczących nabycia Miodu Unijnego przez Pośrednika.)
3.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że weryfikację Stowarzyszenie
przeprowadza poprzez wyznaczonego przez nie rewidenta, lub - jeśli Użytkownik
nie zaakceptuje osoby wyznaczonego przez Stowarzyszenie rewidenta - poprzez
międzynarodowo uznanego, niezależnego audytora. Koszty weryfikacji
każdorazowo ponosi Użytkownik.
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3.3. Użytkownik jest zobowiązany wysłać do Stowarzyszenia w celu wstępnej
akceptacji jego opakowania oznaczonego Znakiem Towarowym Miód Europejski,
oraz dostarczyć do Stowarzyszenia po 2 próbki ze wszystkich partii miodu.
IV.

Równowartość Prawa do Korzystania

4.1.A Jako równowartość Prawa do Korzystania Użytkownik jest zobowiązany do
uiszczenia opłaty
, składającej się z poniższych elementów:
- jednorazowa opłata wstępna, której kwota równa się kosztowi
wstępnej weryfikacji opisanej w punkcie 5.2; oraz
- opłata za korzystanie, proporcjonalna do obrotu, liczona na podstawie obrotu
Miodem Europejskim przez Użytkownika (dalej zwana "Opłatą za
Korzystanie").
4.2. Wartość procentową Opłaty za Korzystanie, sposób jej uiszczenia oraz inne jej
warunki określa Prezydium Stowarzyszenia. Aktualnie obowiązujące warunki
Opłaty za Korzystanie Stowarzyszenie w odpowiedni sposób podaje do
wiadomości publicznej.
V.

Udzielenie i wycofanie Prawa do Korzystania

5.1. Wniosek o udzielenie Prawa do Korzystania należy kierować do Stowarzyszenia
na piśmie (z formatem pisma elektronicznego włącznie), drogą przeznaczonego do
tego formularza. Na tym formularzu aplikant powinien złożyć oświadczenie o tym,
że spełnia wszystkie warunki udzielenia mu Prawa do Korzystania, i zobowiązuje
się spełnić obowiązki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
5.2. Warunkiem udzielenia Prawa do Korzystania jest przeprowadzenie przez
Stowarzyszenie określonej w punkcie 3.2. wstępnej weryfikacji, w celu ustalenia,
czy aplikant spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
5.3. W kwestii udzielenia Prawa do Korzystania decyzję podejmuje Prezydium
Stowarzyszenia. Prezydium Stowarzyszenia o udzieleniu Prawa do Korzystania
lub o odmowie jego udzielenia powiadamia wnioskodawcę na piśmie. Decyzję
odmowną należy uzasadnić. Do odmowy udzielenia Prawa do Korzystania może
dojść wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych
w niniejszym Regulaminie.
5.4. Prawo do Korzystania jest udzielone na czas nieokreślony. Prezydium
Stowarzyszenia może cofnąć Prawo do Użytkowania, jeśli okaże się, że
Użytkownik nie spełnia warunków udzielenia Prawa do Korzystania, lub jeśli nie
dopełni jakiegokolwiek obowiązku przewidzianego w niniejszym Regulaminie. W
kwestii cofnięcia Prawa do Korzystania decyzję podejmuje Prezydium
Stowarzyszenia.
5.5. Prawo do Korzystania wygasa, jeśli Stowarzyszenie je cofnie, jeśli wygaśnie
Umowa o Korzystaniu między Stowarzyszeniem a Właścicielem Znaku
Towarowego, oraz jeśli Właściciel Znaku Towarowego przestaje być
Właścicielem Znaku Towarowego. W przypadku wygaśnięcia Prawa do
Korzystania Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego zaniechania
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korzystania ze Znaku Towarowego.
5.6. Wobec decyzji Prezydium Stowarzyszenia w przedmiocie odmowy udzielenia

Prawa do Korzystania lub jego cofnięcia, nie jest przewidziany żaden środek
prawny.
5.7. Udzielenie Prawa do Korzystania nie uprawnia Użytkownika do zgłaszania w

nawiązaniu do Znaku Towarowego jakichkolwiek wniosków o prawo ochronne
przed EUIPO lub w którymkolwiek kraju, lub do złożenia wniosku o wpisanie
Prawa do Korzystania do rejestru znaków towarowych.
VI.

POSTANOWIENIA INNE

6.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia i pozostaje w mocy do
odwołania.
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