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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În sensul alineatului (1) din 

prezentul articol, statele membre care au un 

interes direct de gestionare pot trimite 

recomandări comune în conformitate cu 

articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată nu 

mai târziu de douăsprezece luni de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament și ulterior, la douăsprezece luni 

de la fiecare transmitere a evaluării 

planului în conformitate cu articolul 17. 

Acestea pot, de asemenea, să trimită astfel 

de recomandări atunci când consideră 

necesar, în special în cazul unei modificări 

subite a situației pentru oricare dintre 

stocurile vizate de prezentul regulament. 

Recomandările comune privind măsuri 

referitoare la un anumit an calendaristic se 

trimit nu mai târziu de data de 1 iulie a 

anului anterior. 

2. În sensul alineatului (1) din 

prezentul articol, statele membre care au un 

interes direct de gestionare pot trimite 

recomandări comune în conformitate cu 

articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată nu 

mai târziu de douăsprezece luni de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament și ulterior, la douăsprezece luni 

de la fiecare transmitere a evaluării 

planului în conformitate cu articolul 17. 

Acestea pot, de asemenea, să trimită astfel 

de recomandări atunci când consideră 

necesar, în special în cazul unei modificări 

subite a situației pentru oricare dintre 

stocurile vizate de prezentul regulament. 

Recomandările comune privind măsuri 

referitoare la un anumit an calendaristic se 

trimit nu mai târziu de data de 1 iulie a 

anului anterior. 

 În pofida dispozițiilor prevăzute la 

articolul 18 alineatele (1) și (3) din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, 

Comisia poate adopta acte delegate și în 

absența unei recomandări comune 

menționate la alineatele respective. 

Or. en 
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