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Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden 

exploiteren 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de toepassing van lid 1 van 

het onderhavige artikel kunnen lidstaten 

met een rechtstreeks belang bij het beheer 

gemeenschappelijke aanbevelingen 

indienen overeenkomstig artikel 18, lid 1, 

van Verordening (EU) nr. 1380/2013, voor 

de eerste keer niet later dan twaalf 

maanden na de inwerkingtreding van deze 

verordening en vervolgens twaalf maanden 

na elke indiening van een evaluatie van het 

plan overeenkomstig artikel 17. De 

lidstaten kunnen dergelijke aanbevelingen 

ook indienen wanneer zij dat noodzakelijk 

achten, met name wanneer de toestand van 

een van de bestanden waarop deze 

verordening van toepassing is, plotseling 

verandert. Gemeenschappelijke 

aanbevelingen inzake maatregelen 

betreffende een bepaald kalenderjaar 

worden uiterlijk op 1 juli van het 

voorgaande jaar ingediend. 

2. Voor de toepassing van lid 1 van 

het onderhavige artikel kunnen lidstaten 

met een rechtstreeks belang bij het beheer 

gemeenschappelijke aanbevelingen 

indienen overeenkomstig artikel 18, lid 1, 

van Verordening (EU) nr. 1380/2013, voor 

de eerste keer niet later dan twaalf 

maanden na de inwerkingtreding van deze 

verordening en vervolgens twaalf maanden 

na elke indiening van een evaluatie van het 

plan overeenkomstig artikel 17. De 

lidstaten kunnen dergelijke aanbevelingen 

ook indienen wanneer zij dat noodzakelijk 

achten, met name wanneer de toestand van 

een van de bestanden waarop deze 

verordening van toepassing is, plotseling 

verandert. Gemeenschappelijke 

aanbevelingen inzake maatregelen 

betreffende een bepaald kalenderjaar 

worden uiterlijk op 1 juli van het 

voorgaande jaar ingediend. 

 Onverminderd het bepaalde in artikel 18, 

leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 

1380/2013 kan de Commissie 

gedelegeerde handelingen ook vaststellen 

wanneer een in die leden bedoelde 

gemeenschappelijke aanbeveling 

ontbreekt. 

Or. en 

 


