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Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid tillämpning av punkt 1 i denna 

artikel, får medlemsstater med direkt 

förvaltningsintresse lägga fram 

gemensamma rekommendationer i enlighet 

med artikel 18.1 i förordning (EU) 

nr 1380/2013 för första gången senast tolv 

månader efter det att denna förordning trätt 

i kraft och därefter tolv månader efter varje 

gång en utvärdering av planen lagts fram i 

enlighet med artikel 17. De får också 

lämna sådana rekommendationer när det 

bedöms att så är nödvändigt, i synnerhet 

om det sker en plötslig förändring i 

situationen för något av de bestånd som 

omfattas av den här förordningen. 

Gemensamma rekommendationer avseende 

åtgärder som avser ett visst kalenderår ska 

lämnas in senast den 1 juli det föregående 

året. 

2. Vid tillämpning av punkt 1 i denna 

artikel, får medlemsstater med direkt 

förvaltningsintresse lägga fram 

gemensamma rekommendationer i enlighet 

med artikel 18.1 i förordning (EU) 

nr 1380/2013 för första gången senast tolv 

månader efter det att denna förordning trätt 

i kraft och därefter tolv månader efter varje 

gång en utvärdering av planen lagts fram i 

enlighet med artikel 17. De får också 

lämna sådana rekommendationer när det 

bedöms att så är nödvändigt, i synnerhet 

om det sker en plötslig förändring i 

situationen för något av de bestånd som 

omfattas av den här förordningen. 

Gemensamma rekommendationer avseende 

åtgärder som avser ett visst kalenderår ska 

lämnas in senast den 1 juli det föregående 

året. 

 Oaktat bestämmelserna i artikel 18.1 och 

18.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 får 

kommissionen anta delegerade akter även 

i avsaknad av en sådan gemensam 

rekommendation som avses i de 

punkterna. 

Or. en 

 

 


