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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/47
av den 30 oktober 2017
om tillåtelse att använda alternativa T90-trålar inom fisket i Östersjön genom undantag från rådets
förordning (EG) nr 2187/2005
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig
plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring
av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (1), särskilt
artikel 8, och
av följande skäl:
(1)

Syftet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (2) är att få utkasten inom alla
EU-fisken att gradvis upphöra genom att det införs en landningsskyldighet för fångster av arter som omfattas av
fångstbegränsningar. Åtgärder vars syfte är att gradvis eliminera utkasten får ingå i de fleråriga planerna.

(2)

Genom förordning (EU) 2016/1139 upprättas en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och
skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd. I den fleråriga planen fastställs bland annat att
kommissionen kan anta tekniska åtgärder i syfte att säkra att den fleråriga planens syften uppnås. Kommissionen
kan särskilt anta delegerade akter avseende ändringar av fiskeredskap för att säkerställa eller förbättra
selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera negativa effekter på ekosystemet.

(3)

I rådets förordning (EG) nr 2187/2005 (3) fastställs tekniska bevarandeåtgärder avseende fiske efter och landning
av fiskeresurser i Östersjön. I förordningen anges maskstorlekar och andra specifikationer, bland annat tillåtna
fiskeredskap per målart i Östersjön.

(4)

Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland har ett direkt fiskeriförvaltningsintresse
i Östersjön. De medlemsstaterna har lämnat in en gemensam rekommendation (4) till kommissionen efter samråd
med rådgivande nämnden för Östersjön. I rekommendationen anges att vissa ändringar av specifikationerna för
T90-strutens befintliga egenskaper, vilka definieras i förordning (EG) nr 2187/2005, kommer att öka
selektiviteten och minska andelen oönskade fångster av torsk. Vetenskapliga belägg för detta har inkommit från
vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

(5)

De åtgärder som föreslås i den gemensamma rekommendationen avseende användning av andra T90-trålar än de
som definieras i förordning (EG) nr 2187/2005 bidrar till uppnåendet av målen för den fleråriga plan som
upprättas genom förordning (EU) 2016/1139. De åtgärderna bör därför antas på grundval av artikel 18.3
i förordning (EU) nr 1380/2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
Genom denna förordning ges tillåtelse att i vissa Östersjöfisken använda T90-trålar som uppfyller andra specifikationer
än de som anges i förordning (EG) nr 2187/2005.
(1) EUT L 191, 15.7.2016, s. 1.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om
ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG)
nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
(3) Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön,
Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98 (EUT L 349,
31.12.2005, s. 1).
(4) Gemensam rekommendation från högnivågruppen Baltfish. Tekniska åtgärder för Ices delområden 22–32 (Östersjön) – alternativ strut
för T90-trålar.
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Artikel 2
Tillämpningsområde
Denna förordning ska tillämpas på unionsfiskefartyg som är verksamma i det Östersjöfiske som avses i artikel 1
i förordning (EU) 2016/1139.
Artikel 3
Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
a) T90-trål: trål, snurrevad eller liknande redskap med en strut och ett förlängningsstycke bestående av diagonalknutna
nätstycken som vridits 90°, så att nätgarnets huvudsakliga löpriktning är parallell med släpriktningen,
b) berörda medlemsstater: Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige.
Artikel 4
Alternativa specifikationer för struten på T90-trålar
1.
Genom undantag från bilaga II till förordning (EG) nr 2187/2005 är det tillåtet att använda T90-trålar med en
strut som uppfyller följande specifikationer:
a) Genom undantag från fotnot 2 i bilaga II och punkt b i tillägg 2 till bilagan ska maskstorleken i struten vara minst
115 mm.
b) Antalet maskor i strutens och förlängningsstyckets omkrets, exklusive sammanfogningar och sömförstärkningar, får
inte på någon punkt vara större än 80 maskor, genom undantag från punkt e i tillägg 2 till bilaga II.
c) Strutens längd ska vara minst 9 m.
2.

Struten ska uppfylla alla övriga krav i specifikationerna i tillägg 2 till bilagan.
Artikel 5
Registrering av fångster

De berörda medlemsstaterna ska säkerställa att alla fångster som tas med hjälp av det fiskeredskap som beskrivs
i artikel 4 registreras separat från de fångster som tas med andra redskap.
Artikel 6
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2017.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

