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Texto da Comissão Alteração 

2. Para efeitos do n.º 1 do presente 

artigo, os Estados-Membros com interesses 

diretos na gestão podem apresentar 

recomendações conjuntas, em 

conformidade com o artigo 18.º, n.º 1, do 

Regulamento (UE) n.º 1380/2013, pela 

primeira vez no prazo de doze meses a 

contar da data de entrada em vigor do 

presente regulamento e, posteriormente, 

doze meses após cada apresentação da 

avaliação do plano em conformidade com 

o artigo 17.º. Os Estados-Membros em 

causa podem apresentar também essas 

recomendações quando o considerem 

necessário, em particular no caso de uma 

alteração súbita da situação relativamente a 

uma das unidades populacionais a que o 

presente regulamento se aplica. As 

recomendações conjuntas relativas a 

medidas respeitantes a um determinado ano 

civil devem ser apresentadas até 1 de julho 

do ano anterior. 

2. Para efeitos do n.º 1 do presente 

artigo, os Estados-Membros com interesses 

diretos na gestão podem apresentar 

recomendações conjuntas, em 

conformidade com o artigo 18.º, n.º 1, do 

Regulamento (UE) n.º 1380/2013, pela 

primeira vez no prazo de doze meses a 

contar da data de entrada em vigor do 

presente regulamento e, posteriormente, 

doze meses após cada apresentação da 

avaliação do plano em conformidade com 

o artigo 17.º. Os Estados-Membros em 

causa podem apresentar também essas 

recomendações quando o considerem 

necessário, em particular no caso de uma 

alteração súbita da situação relativamente a 

uma das unidades populacionais a que o 

presente regulamento se aplica. As 

recomendações conjuntas relativas a 

medidas respeitantes a um determinado ano 

civil devem ser apresentadas até 1 de julho 

do ano anterior. 

 Em derrogação do disposto no artigo 18.º, 

n.os 1 e 3, do Regulamento (UE) n.º 

1380/2013, a Comissão pode adotar atos 

delegados mesmo na ausência de uma 

recomendação conjunta, tal como referida 

nesses números. 
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