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Изменение  97 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0263/2017 

Улрике Родуст 

Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, 

свързани с тези запаси 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За целите на параграф 1 от 

настоящия член държавите членки с 

пряк управленски интерес могат да 

представят съвместни препоръки в 

съответствие с член 18, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № 1380/2013, като 

срокът за първата от тях е не по-късно 

от дванадесет месеца след влизането в 

сила на настоящия регламент, а за 

следващите — дванадесет месеца след 

всяко представяне на оценката на плана 

в съответствие с член 17. Те могат да 

представят такива препоръки и когато 

считат за необходимо, по-специално в 

случай на рязка промяна в положението 

на някой от запасите, за които се 

прилага настоящият регламент. 

Съвместните препоръки по отношение 

на мерки във връзка с дадена 

календарна година се представят не по-

късно от 1 юли на предходната година. 

2. За целите на параграф 1 от 

настоящия член държавите членки с 

пряк управленски интерес могат да 

представят съвместни препоръки в 

съответствие с член 18, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № 1380/2013, като 

срокът за първата от тях е не по-късно 

от дванадесет месеца след влизането в 

сила на настоящия регламент, а за 

следващите — дванадесет месеца след 

всяко представяне на оценката на плана 

в съответствие с член 17. Те могат да 

представят такива препоръки и когато 

считат за необходимо, по-специално в 

случай на рязка промяна в положението 

на някой от запасите, за които се 

прилага настоящият регламент. 

Съвместните препоръки по отношение 

на мерки във връзка с дадена 

календарна година се представят не по-

късно от 1 юли на предходната година. 

 Независимо от разпоредбите на член 

18, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 

№ 1380/2013 Комисията може да 

приема делегирани актове също и при 

липса на съвместната препоръка, 

посочена в тези параграфи. 
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