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Članak 14. – stavak 1. 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Svaka država članica za svako dotično 

obalno područje ili morsku regiju ili 

podregiju imenuje tijelo ili tijela nadležna 

za provedbu ove Direktive, što obuhvaća i 

osiguravanje suradnje s drugim državama 

članicama kako je definirano u članku 12. i 

suradnju s trećim zemljama kako je 

definirano u članku 13. 

1. Svaka država članica za svako dotično 

obalno područje ili morsku regiju imenuje 

tijelo ili tijela nadležna za provedbu ove 

Direktive, što obuhvaća i osiguravanje 

suradnje s drugim državama članicama 

kako je definirano u članku 12. i suradnju s 

trećim zemljama kako je definirano u 

članku 13. 

Or. en 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Svaka država članica za svako dotično 

obalno područje ili morsku regiju ili 

podregiju imenuje tijelo ili tijela nadležna 

za provedbu ove Direktive, što obuhvaća i 

osiguravanje suradnje s drugim državama 

članicama kako je definirano u članku 12. i 

suradnju s trećim zemljama kako je 

definirano u članku 13. 

1. Svaka država članica za svako dotično 

obalno područje ili morsku regiju imenuje 

tijelo ili tijela zadužena za provedbu ove 

Direktive, što obuhvaća i osiguravanje 

suradnje s drugim državama članicama 

kako je definirano u članku 12. i suradnju s 

trećim zemljama kako je definirano u 

članku 13. 

2. Svaka država članica Komisiji dostavlja 

popis nadležnih tijela i informacije 

navedene u Prilogu I. ovoj Direktivi. 

2. Svaka država članica Komisiji dostavlja 

popis zaduženih tijela i informacije 

navedene u Prilogu I. ovoj Direktivi. 

3. U isto vrijeme, svaka država članica 

Komisiji šalje popis svojih nadležnih tijela 

odgovornih za rad u meñunarodnim 

tijelima u kojima sudjeluju i koja su 

relevantna za provedbu ove Direktive. 

3. U isto vrijeme, svaka država članica 

Komisiji šalje popis svojih nadležnih tijela 

odgovornih za rad u meñunarodnim 

tijelima u kojima sudjeluju i koja su 

relevantna za provedbu ove Direktive. 

4. Svaka država članica obavještava 

Komisiju o bilo kakvoj promjeni 

informacija dostavljenih u skladu sa 

stavkom 1. u roku od šest mjeseci od 

stupanja na snagu navedene promjene. 

4. Svaka država članica obavještava 

Komisiju o bilo kakvoj promjeni 

informacija dostavljenih u skladu sa 

stavkom 1. u roku od šest mjeseci od 

stupanja na snagu navedene promjene. 

 4a. U skladu s načelom supsidijarnosti, 

svaka država članica može odrediti svoja 

zadužena tijela u skladu s postojećim 

institucijskim i upravljačkim razinama. 

Or. en 

 


