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▼B
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1366 НА КОМИСИЯТА
от 11 май 2015 година
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на подпомагането за
сектора на пчеларството

Член 1
Пчелни кошери
За целите на настоящия регламент „пчелен кошер“ означава
жилището, заселено с пчелно семейство, използвано за произ
водство на пчелен мед и други пчелни продукти или материал за
размножаване на пчели, както и всички елементи, необходими за
оцеляването на пчелното семейство.

Член 2
Метод за определяне на броя на пчелните кошери
Държавите членки, които представят национални програми за
сектора на пчеларството съгласно член 55 от Регламент (ЕС)
№ 1308/2013 („програми в областта на пчеларството“), трябва да
разполагат с надежден метод, чрез който между 1 септември и 31
декември всяка година да определят броя на подготвените за
зимуване пчелни кошери на тяхна територия.

Член 3
Уведомяване относно броя на пчелните кошери
От 2017 г. държавите членки, които представят своите програми за
пчеларството, ежегодно изпращат уведомления до Комисията
относно броя на подготвените за зимуване пчелни кошери,
определен в съответствие с метода по член 2.

Член 4
Финансова вноска на Съюза за програмите за пчеларството
Финансовата вноска на Съюза за програмите за пчеларството се
предоставя на държавите членки, прилагащи такива програми,
пропорционално на средния общ брой на пчелните кошери, за
които държавите членки са изпратили уведомления съгласно член
3 през двете календарни години, непосредствено предхождащи
уведомленията за програмите за пчеларството, изпратени до
Комисията. Минималната вноска на Съюза за всяка програма за
пчеларството е 25 000 EUR.
▼M1
Чрез дерогация от първата алинея вноската на Съюза за програмите
за пчеларството за годините 2021 и 2022 се разпределя на
държавите членки с програми за пчеларството въз основа на броя
на пчелните кошери, съобщен през 2013 г. от посочените държави
членки в техните съответни програми за пчеларството за
2014—2016 г. и коригиран със заявленията, подадени от
държавите членки за разпределението през програмния период
2017—2019 г. Минималната вноска на Съюза за всяка програма
за пчеларството е 25 000 EUR.
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Член 5
Предотвратяване на двойното финансиране
Държавите членки трябва да предотвратяват двойното финансиране
във връзка със своите програми за пчеларството в съответствие с
член 55 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и подпомагането за
развитието на селските райони съгласно Регламент (ЕС)
№ 1305/2013.
Член 6
Правопораждащо действие за обменния курс
За сумите, изплатени като подпомагане за сектора на пчеларството
в съответствие с член 55 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, право
пораждащото действие за обменния курс е посоченото в член 34,
параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014.
Член 7
Отмяна
Регламент (ЕО) № 917/2004 се отменя.
Независимо от това Регламент (ЕО) № 917/2004 продължава да се
прилага спрямо програмите за пчеларството, които са били
одобрени преди 1 януари 2014 г., до изтичането на техния срок
на действие.
Член 8
Преходни мерки
1.
Държавите членки могат да изменят своите програми за
пчеларството, одобрени преди 1 януари 2014 г., с цел в тях да
бъдат включени новите мерки в същата област, посочени в член
55, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
2.
Разпределянето на финансовите средства на Съюза за
програмите за пчеларството, прилагани в периода 2017—2019 г.,
се извършва въз основа на броя на пчелните кошери, за които през
2013 г. държавите членки са представили уведомление в своите
програми за пчеларството, прилагани в периода 2014—2016 г.
Член 9
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публику
ването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага
пряко във всички държави членки.

