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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη 

που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον 

δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για 

πρώτη φορά το αργότερο δώδεκα μήνες 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού και, στη συνέχεια, δώδεκα 

μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης 

του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 17. 

Μπορούν επίσης να υποβάλλουν τέτοιες 

συστάσεις όταν το κρίνουν αναγκαίο, ιδίως 

σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής στην 

κατάσταση οποιουδήποτε εκ των 

αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο 

παρών κανονισμός. Οι κοινές συστάσεις 

για μέτρα που αφορούν δεδομένο 

ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το 

αργότερο έως την 1η Ιουλίου του 

προηγουμένου έτους. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη 

που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον 

δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για 

πρώτη φορά το αργότερο δώδεκα μήνες 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού και, στη συνέχεια, δώδεκα 

μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης 

του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 17. 

Μπορούν επίσης να υποβάλλουν τέτοιες 

συστάσεις όταν το κρίνουν αναγκαίο, ιδίως 

σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής στην 

κατάσταση οποιουδήποτε εκ των 

αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο 

παρών κανονισμός. Οι κοινές συστάσεις 

για μέτρα που αφορούν δεδομένο 

ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το 

αργότερο έως την 1η Ιουλίου του 

προηγουμένου έτους. 

 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 

παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή μπορεί 

επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σε περίπτωση απουσίας της 

κοινής σύστασης που αναφέρεται σε 

αυτές τις παραγράφους. 
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