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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do celów ust. 1 niniejszego 

artykułu zainteresowane państwa 

członkowskie, które mają bezpośredni 

interes związany z zarządzaniem, mogą 

przedkładać wspólne zalecenia zgodnie z 

art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 

1380/2013 po raz pierwszy nie później niż 

w ciągu dwunastu miesięcy po wejściu w 

życie niniejszego rozporządzenia, a 

następnie przed upływem dwunastu 

miesięcy od każdego przedłożenia oceny 

planu zgodnie z art. 17. Mogą również 

przedkładać takie zalecenia, kiedy uznają 

to za konieczne, w szczególności w 

przypadku wystąpienia nagłej zmiany w 

sytuacji któregokolwiek ze stad, do których 

niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie. 

Wspólne zalecenia w sprawie środków 

dotyczących danego roku kalendarzowego 

przedkłada się nie później niż w dniu 1 

lipca roku poprzedzającego dany rok 

kalendarzowy. 

2. Do celów ust. 1 niniejszego 

artykułu zainteresowane państwa 

członkowskie, które mają bezpośredni 

interes związany z zarządzaniem, mogą 

przedkładać wspólne zalecenia zgodnie z 

art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 

1380/2013 po raz pierwszy nie później niż 

w ciągu dwunastu miesięcy po wejściu w 

życie niniejszego rozporządzenia, a 

następnie przed upływem dwunastu 

miesięcy od każdego przedłożenia oceny 

planu zgodnie z art. 17. Mogą również 

przedkładać takie zalecenia, kiedy uznają 

to za konieczne, w szczególności w 

przypadku wystąpienia nagłej zmiany w 

sytuacji któregokolwiek ze stad, do których 

niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie. 

Wspólne zalecenia w sprawie środków 

dotyczących danego roku kalendarzowego 

przedkłada się nie później niż w dniu 1 

lipca roku poprzedzającego dany rok 

kalendarzowy. 

 Niezależnie od art. 18 ust. 1 i 3 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 

Komisja może przyjmować akty 

delegowane również w przypadku braku 

wspólnego zalecenia, o którym mowa w 

tych ustępach. 
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