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PROTOKOLL
Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko
Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline
toetus
Artikkel 1
Üldpõhimõtted
Protokoll koos lisa ja selle liidetega on Euroopa Liidu ja Maroko
Kuningriigi vahel 28. veebruaril 2007. aastal sõlmitud kalandus
alase partnerluslepingu („kalandusleping”) lahutamatu osa; kõne
alune leping kuulub 26. veebruaril 1996. aastal sõlmitud Euro
opa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon
Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel („assotsieerimis
leping”), raamistikku. Protokolli eesmärk on aidata saavutada
assotsieerimislepingu üldeesmärgid ja tagada kalavarude jätku
suutlikkus keskkonna, majanduse ja sotsiaalsest seisukohast.

Protokolli rakendatakse kooskõlas assotsieerimislepingu artikliga
1 dialoogi ja koostöö arendamise valdkonnas ning kooskõlas
kõnealuse lepingu artikliga 2 seoses demokraatlike põhimõtete
ja põhiliste inimõiguste austamisega.

Artikkel 2
Kohaldamisaeg, kestus ja kalapüügivõimalused
Kalanduslepingu artikli 5 kohaselt alates protokolli kohaldami
sest neljaks aastaks antavad kalapüügivõimalused on määratud
kindlaks käesolevale protokollile lisatud tabelis.

Esimest lõiget kohaldatakse käesoleva protokolli artiklites 4 ja 5
esitatud tingimustel.

Kalanduslepingu artikli 6 kohaselt võivad Euroopa Liidu (EL)
liikmesriigi lipu all sõitvad laevad Maroko kalapüügipiirkonnas
kala püüda vaid tingimusel, et neile on käesoleva protokolli
alusel ja selle lisas esitatud tingimustel välja antud püügiluba.

i) 16 000 000 euro suurune rahaline toetus on ette nähtud
kalavarudele juurdepääsuks;

ii) 14 000 000 euro suurune eritoetus on ette nähtud
Maroko kalanduspoliitikale;

b) 10 000 000 eurot on ette nähtud laevaomanike makstavate
hinnanguliste tasude jaoks püügilubade eest, mis on välja
antud kalanduslepingu artikli 6 kohaselt ja käesoleva proto
kolli lisa I peatüki D ja E jaoga ettenähtud korras.

2.
Lõiget 1 kohaldatakse käesoleva protokolli artiklite 4, 5,
6 ja 8 kohaselt.

3.
Artikli 6 lõike 9 kohaselt maksab EL lõike 1 punktis a
osutatud rahalise toetuse esimesel aastal hiljemalt kolm kuud
pärast protokolli kohaldamise alguskuupäeva ning järgmiste
aastate eest hiljemalt protokolli aastapäeval.

4.
Lõike 1 punktis a osutatud rahaline toetus kantakse
Maroko Kuningriigi ülemlaekuri (Trésorier Générale du
Royaume) nimele Maroko Kuningriigi riigikassas avatud arvel
duskontole, mille andmed teatavad Maroko ametiasutused.

5.
Kui käesoleva protokolli artiklist 6 ei tulene teisiti, on selle
toetuse kasutamine Maroko ametiasutuste ainupädevuses.

Artikkel 4
Teadusvaldkonna koordineerimine ja katsepüük

Artikkel 3
Rahaline toetus
1.
Protokolliga ettenähtud aastane hinnanguline koguväärtus
artiklis 2 osutatud ajavahemikul on 40 000 000 eurot. Sellest
kogusummast:

a) 30 000 000 eurot on ette nähtud kalanduslepingu artiklis 7
osutatud rahaliseks toetuseks, mis jaotatakse järgmiselt:

1.
Vastavalt lepingu artikli 4 lõikele 1 kohustuvad lepinguo
salised korraldama korrapäraselt ja vajaduse korral teaduskohtu
misi, et arutada käesoleva protokolli haldamiseks ja tehniliseks
jälgimiseks loodud ühiskomitees tõstatatud teadusküsimusi.
Kõnealuste teaduskohtumiste volitused, koosseisu ja toimimise
kehtestab kalanduslepingu artiklis 10 osutatud ühiskomitee.

2.
Lepinguosalised kohustuvad edendama Maroko kalapüü
gipiirkonnas vastutustundlikku kalapüüki kõnealustes vetes
kala püüdvate kalalaevastike võrdse kohtlemise põhimõtte
alusel.
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3.
Kalanduslepingu artikli 4 lõike 2 kohaselt peavad lepin
guosalised kalanduslepingu artiklis 10 osutatud ühiskomitees
nõu teaduskomitee kohtumiste järelduste üle ning võtavad vaja
duse korral ja vastastikusel kokkuleppel vastu meetmed kalava
rude säästva majandamise tagamiseks.

4.
Teadusuuringute eesmärgil ja teaduse edasiarendamiseks
võib Maroko kalapüügipiirkonnas toimuda ühiskomitee taotluse
korral katsepüük. Katsepüügi rakendamise üksikasjad otsus
tatakse käesoleva protokolli lisa IV peatüki sätete kohaselt.

Artikkel 5
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kindlaks määratud eesmärkidel ning nende saavutamiseks
kavandatud ühe- ja mitmeaastaste programmidel vastavalt stra
teegiale „Halieutis” ning lähtuvalt rakendatavate projektide
oodatava mõju hinnangust.

3.
Esimesel protokolli kohaldamise aastal teatab Maroko
ELile lõikes 1 sätestatud toetuse kasutamisest kohe pärast
suuniste, eesmärkide ning hindamiskriteeriumide ja -näitajate
heakskiitmist ühiskomitees. Iga järgmise aasta toetuse kasutami
sest teatab Maroko ELile enne eelneva aasta 30. septembrit.

4.
Kõik muudatused suunistes, eesmärkides ning hindamis
kriteeriumides ja -näitajates kiidavad lepinguosalised heaks ühis
komitees.

Kalapüügivõimaluste läbivaatamine
1.
Ühiskomitee võib vastastikusel kokkuleppel vaadata läbi
artiklis 2 osutatud kalapüügivõimalused, tingimusel et see ei
kahjustata Maroko kalavarude jätkusuutlikkust.

2.
Kalapüügivõimaluste suurendamise korral suurendatakse
artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud rahalist toetust
proportsionaalselt kalapüügivõimalustele ja pro rata temporis
põhimõttel. Sellise suurendamise korral ei tohi ELi makstav
rahaline toetus siiski ületada rohkem kui kahekordselt artikli 3
lõike 1 punktis a alapunktis i osutatud summat. Kui lepinguo
salised lepivad kokku artiklis 2 osutatud kalapüügivõimaluste
vähendamises, vähendatakse rahalist toetust proportsionaalselt
kalapüügivõimalustele ja pro rata temporis põhimõttel.

3.
Lepinguosalised võivad vastastikusel kokkuleppel vaadata
üle ka kalapüügivõimaluste jaotuse eri laevakategooriate vahel,
tingimusel et tagatakse nende kalavarude jätkusuutlikkus, mida
ümberjaotamine võib mõjutada. Kui see on kalapüügivõimaluste
ümberjaotamiseks vajalik, lepivad lepinguosalised kokku rahalise
toetuse kohandamises.

Artikkel 6

5.
Maroko esitab käesoleva protokolliga ettenähtud vald
kondliku toetuse raames rakendatud projektide eduaruande
ühiskomiteele läbivaatamiseks.

6.
Sõltuvalt projektide laadist ja nende rakendamise kestusest
esitab Maroko ühiskomiteele aruande käesoleva protokolliga
ettenähtud valdkondliku toetuse raames lõpuleviidud projektide
kohta, märkides nende eeldatava majandusliku ja sotsiaalse
mõju, eelkõige võetud meetmete mõju tööhõivele ja investee
ringutele ning mis tahes muu mõõdetava mõju, samuti toetuse
geograafilise jaotumise. Kõnealune teave koostatakse näitajate
põhjal, mille määrab üksikasjalikult kindlaks ühiskomitee.

7.
Lisaks esitab Maroko enne protokolli kehtivuse lõppemist
käesoleva protokolliga ettenähtud valdkondliku toetuse rakenda
mise lõpparuande, hõlmates selles eelnevates lõigetes osutatud
aspekte.

8.
Lepinguosalised jätkavad valdkondliku toetuse rakendamist
vajaduse korral ka pärast käesoleva protokolli kehtivuse lõpp
emist, samuti vajaduse korral protokolli kohaldamise peatamise
korral vastavalt käesoleva protokolliga ettenähtud korrale.

Eritoetus Maroko kalanduspoliitikale
1.
Käesoleva protokolli artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktis ii
osutatud rahaline toetus on ette nähtud Maroko kalanduspolii
tika arendamisele ja elluviimisele vastavalt kalandussektori aren
gustrateegiale „Halieutis”.

2.
Kõnealuse toetuse kasutamine ja suunamine Maroko poolt
põhineb lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel ühiskomitees

9.
Käesoleva protokolli artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktiga
ii ette nähtud rahaline eritoetus makstakse osamaksetena, võttes
arvesse valdkondliku toetuse rakendamise tulemusi ja kavanda
misetapis kindlaksmääratud vajadusi.

10.
tees.

Rakendamise raamistik määratakse kindlaks ühiskomi
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Artikkel 7
ELi

ettevõtjate

majanduslik integreerumine
kalandussektoriga

Maroko

Kooskõlas kehtivate õigusnormidega kohustuvad lepinguosalised
edendama kontakte ja soodustama koostööd ettevõtjate vahel
järgmistes valdkondades:
— kalandusega seotud tööstuse arendamine, eelkõige laeva
ehitus ja -remont ning püügivahendite tootmine;
— erialateadmiste vahetamine ja juhtide koolitamine mereka
landussektoris;
— kalapüügitoodete müük;
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leppeline lahendus.. Kui lahendus on leitud, jätkatakse protokolli
kohaldamist. Rahalist toetust vähendatakse proportsionaalselt ja
pro rata temporis põhimõttel ajavahemiku võrra, millal protokolli
kohaldamine oli peatatud.
Artikkel 9
Protokollist

tulenevate

tehniliste
jätmine

kohustuste

Käesoleva protokolli sätete ja kehtivate õigusaktide kohaselt on
Marokol käesoleva protokolli kohaldamisest tulenevate sätete ja
kohustuste rikkumise korral õigus kohaldada lisadega ettenähtud
karistusi.
Artikkel 10

— turustamine;

Elektrooniline teabevahetus

— vesiviljelus.
Artikkel 8
Protokolli kohaldamise peatamine tõlgendamise
kohaldamisega seotud erimeelsuste tõttu

või

1.
Käesoleva protokolli sätete tõlgendamisel ja nende kohal
damisel tekkivate erimeelsuste korral peavad lepinguosalised
nõu kalanduslepingu artikli 10 kohaselt asutatud ühiskomitees,
mis kutsutakse vajaduse korral kokku erakorraliselt.
2.
Käesoleva protokolli kohaldamise võib ühe lepinguosalise
algatusel peatada, kui lepinguosaliste vaheline vaidlus on tõsine
ja lõike 1 kohaselt kokku kutsutud ühiskomitee nõupidamisel
kokkuleppele ei jõuta.
3.
Protokolli kohaldamise peatamiseks esitab huvitatud lepin
guosaline vastava kirjaliku taotluse vähemalt kolm kuud enne
taotletavat peatamise kuupäeva.
4.
Kui protokolli kohaldamine peatatakse, jätkavad lepinguo
salised nõupidamisi, et leida nendevahelisele vaidlusele kokku

Maroko ja EL kohustuvad rakendama võimalikult kiiresti teabe
süsteeme, mis on vajalikud käesoleva lepingu tehnilise haldami
sega seotud kogu teabe ja kõigi sellekohaste dokumentide (nt
püügiandmed, laeva asukoht VMSi kohaselt, kalapüügi piirkonda
sisenemine ja sealt lahkumine) elektrooniliseks edastamiseks.
Artikkel 11
Kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid
Käesoleva protokolli ja selle lisa alusel kala püüdvate laevade
tegevuse, eelkõige ümberlaadimise, sadamateenuste kasutamise,
varude hankimise ja muu suhtes kohaldatakse Marokos kehti
vaid õigusakte.
Artikkel 12
Jõustumine
Käesolev kokkulepe ja selle lisa jõustuvad kuupäeval, millal
lepinguosalised teatavad teineteisele selle jõustamiseks vajalike
sisemenetluste lõpuleviimisest.

Kalapüügivõimalused
Väikesemahuline püük

Pelaagiline
püük põhja
osas: noodad

Väikesema
huline püük
lõunaosas:
veoõnged ja
ritvõnged

Väikesema
huline püük
põhjaosas:
põhjaõngeja
dad

Väikesema
huline
tuunipüük:
ritvõnged

Põhjalähedane
püük

Tööstuslik pelaagiline Tööstuslik pelaagiline
kalapüük
kalapüük (värske kala)

Põhjaõngeja
dalaevad ja
põhjatraalid

Pelaagilised või
poolpelaagilised
traalerid

Pelaagilised või
poolpelaagilised
traalerid

C varud
Kvoot
80 000 tonni
20 laeva

täitmata

10 laeva

35 laeva

27 laeva

16 laeva

18 laeva
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Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.
V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.
Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.
Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.
Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.
Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.
Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.
Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.
Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.
Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.
Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.
V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.
V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.
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За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

За Кралство Мароко
Por el Reino de Marruecos
Za Marocké království
For Kongeriget Marokko
Für das Königreich Marokko
Maroko Kuningriigi nimel
Για τo Βασιλείου του Μαρόκου
For the Kingdom of Marocco
Pour le Royaume du Maroc
Za Kraljevinu Maroko
Per il Regno de Marocco
Marokas Karalistes vārdā –
Maroko Karalystės vardu
A Marokkói Királyság részéről
Għar-Renju tal-Marokk
Voor het Koninkrijk Marokko
W imieniu Królestwa Marokańskiego
Pelo Reino de Marrocos
Pentru Regatul Maroc
Za Marocké král'ovstvo
Za Kraljevino Maroko
Marokon kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Marocko
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LISA
EUROOPA LIIDU LAEVADE PÜÜGITEGEVUSE TINGIMUSED MAROKO KALAPÜÜGIPIIRKONNAS
I PEATÜKK
PÜÜGILUBADE TAOTLEMISEL JA VÄLJAANDMISEL KOHALDATAVAD SÄTTED
A. Püügiloa taotlus
1. Püügiluba kala püüdmiseks Maroko kalapüügipiirkonnas antakse üksnes nõuetekohastele laevadele.

2. Laev on nõuetekohane, kui laevaomaniku, kapteni ega laeva enda suhtes ei ole rakendatud Marokos kalapüügikeeldu
ning laev ei ole kantud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja.

3. Laevadel ei tohi olla täitmata jätmisi Maroko ametiasutuste ees, st nad peavad olema täitnud kõik varasemad Maroko ja
Euroopa Liidu vahelistest kalandusalastest lepingutest tulenevad kohustused.

4. Euroopa Liidu pädevad asutused („komisjon”) esitavad põllumajanduse ja merekalapüügi ministeeriumi merekalapüügi
osakonnale („osakond”) nende laevade nimekirja, kes soovivad tegelda kalapüügiga protokollile lisatud kalapüügi
teabelehtedes määratud piirides, vähemalt 20 päeva enne taotletavate püügilubade kehtivuse alguskuupäeva. Kõne
alused nimekirjad edastatakse elektrooniliselt osakonnas kasutatava tarkvaraga ühilduvas formaadis.

Kõnealustes nimekirjades on püügiliikide ja püügipiirkondade kaupa esitatud laevade arv ja iga laeva peamised tehni
lised näitajad, rubriikide kaupa lahtikirjutatud maksete summa ning taotletava perioodi jooksul kasutatav(ad) püügiva
hend(id).

Tööstusliku pelaagilise kalapüügi puhul näidatakse nimekirjas iga laeva kohta taotletav püügikvoot tonnides igakuise
kavandatava püügikoguse kaupa. Kui asjaomase kuu jooksul ulatub püük enne asjaomase kuu lõppu laeva kavandatud
igakuise püügikvoodini, võib laevaomanik komisjoni kaudu edastada osakonnale igakuise kavandatud püügikoguse
kohanduse ja taotleda kõnealuse kavandatud igakuise püügikvoodi suurendamist.

Kui asjaomase kuu jooksul on püük väiksem kui kavandatud igakuine püügikvoot, krediteeritakse kvoodi või tasu
vastav osa järgmisesse kuusse.

5. Püügilubade üksiktaotlused püügiliikide kaupa esitatakse osakonnale koos punktides 4 ja 5 osutatud nimekirjadega 1.
liites esitatud näidisvormil.

6. Koos püügiloa taotlusega esitatakse järgmised dokumendid:

— lipuriigiks oleva liikmesriigi kinnitatud mõõtekirja koopia;

— hiljutine kinnitatud värvifoto, millel on näha laeva seisund külgvaates taotluse esitamise ajal. Foto mõõtmed on
vähemalt 10 × 15 cm;

— kinnitus püügiloa tasu, lõivude ja vaatlejatasude maksmise kohta. Tööstusliku pelaagilise kalapüügi puhul tuleb
kinnitus tasude maksmise kohta esitada enne selle kuu 1. kuupäeva, milleks tegevus lubatud kalapüügipiirkonnas
on kavandatud, nagu on märgitud vastaval kalapüügi teabelehel;

— muu dokument või tõend, mille esitamist näevad ette käesoleva protokolli erisätted teatavate laevaliikide puhul.

7. Kui kehtiva protokolli raames uuendatakse igal aastal püügiluba laevale, mille tehnilised näitajad ei ole muutunud,
esitatakse koos uuendamistaotlusega üksnes kinnitus püügiloa tasu, lõivude ja vaatlejatasude maksmise kohta.
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8. Püügiloa taotluse vormid ja kõik punktis 6 nimetatud dokumendid koos püügilubade koostamiseks vajaliku teabega
võib edastada elektrooniliselt osakonnas kasutatava tarkvaraga ühilduvas formaadis.

B. Püügiloa väljaandmine
1. Osakond väljastab kõigi laevade püügiload komisjonile Euroopa Liidu delegatsiooni kaudu Marokos („delegatsioon”) 15
päeva jooksul alates eespool nimetatud punktis 6 sätestatud dokumentide kättesaamise kuupäevast. Vajaduse korral
teatab osakond komisjonile püügiloa andmisest keeldumise põhjused.

2. Püügiload koostatakse vastavalt protokollile lisatud kalapüügi teabelehtedele, märkides eelkõige ära kalapüügi piir
konna, kauguse kaldast, andmed seoses satelliitsidet kasutava pidevalt toimiva positsioneerimis- ja laevaseiresüsteemiga
(VMSi transponderi seerianumber), lubatud püügivahendid, peamised liigid, võrgu lubatud silmasuuruse, lubatud kaas
püügi mahu ning tööstusliku pelaagilise kalapüügi puhul laeva lubatud kavandatud igakuised püügikvoodid. Laeva
kavandatud igakuist püügikvooti võib suurendada vastava teabelehega ettenähtud püügipiirangute ulatuses.

3. Püügiloa võib välja anda üksnes kõik selleks ettenähtud haldusformaalsused täitnud laevadele.

4. Lepinguosalised lepivad kokku elektroonilise püügiloasüsteemi rakendamise edendamises.

C. Püügilubade kehtivusaeg ja kasutamine
1. Püügilubade kehtivusaeg on üks kalendriaasta, välja arvatud esimene kehtivusaeg, mis algab protokolli kohaldamise
alguskuupäeval ja lõpeb 31. detsembril, ning viimane kehtivusaeg, mis algab 1. jaanuaril ja lõpeb protokolli kehtivuse
lõppemise kuupäeval.

2. Püügiload kehtivad üksnes tasudega hõlmatud ajavahemiku jooksul ning kõnealuse loaga kindlaksmääratud kalapüü
gipiirkonnas, püügivahendite ja kalapüügiliigi suhtes.

3. Püügiluba antakse välja konkreetsele laevale ja seda ei saa edasi anda. Tõestatud vääramatu jõu korral, mis väljendub
selles, et laev raske tehnilise avarii tõttu hukkub või jääb pikaks ajaks liikumatuks ning mida lipuriigi pädevad asutused
nõuetekohaselt kinnitavad, võib Euroopa Liidu taotluse korral laeva püügiloa siiski võimalikult kiiresti asendada
püügiloaga mõnele muule protokolli artiklis 1 osutatud sama kategooria laevale, mille tonnaaž ei ületa avarii teinud
laeva tonnaaži.

4. Avarii teinud laeva omanik või tema esindaja tagastab tühistatud püügiloa delegatsiooni vahendusel osakonnale.

5. Püügiluba peab olema kalapüügiõigusega laeva pardal ja see esitatakse inspekteerimisorganile igal kontrollimisel.

6. Püügiloa kehtivusaeg on üks kalendriaasta, poolaasta või kvartal. Üks poolaasta koosneb kuue kuu pikkusest ajava
hemikust, mis algab vastavalt kas 1. jaanuaril või 1. juulil, välja arvatud protokolli esimene ja viimane ajavahemik. Üks
kvartal koosneb kolme kuu pikkusest ajavahemikust, mis algab vastavalt kas 1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil või 1.
oktoobril, välja arvatud protokolli esimene ja viimane ajavahemik.

D. Loatasud ja lõivud
1. Püügilubade aastatasud kehtestatakse Maroko õigusaktidega.

2. Loatasud hõlmavad kalendriaastat, mille jooksul püügiluba välja antakse, ja need makstakse jooksva aasta lubade
esmakordse taotlemise korral. Loatasude summad sisaldavad kõiki muid seotud tasusid ja makse peale sadamatasude
ja teenuste eest makstavate tasude.

3. Loatasud ja lõivud arvutatakse iga laeva kohta protokollile lisatud kalapüügi teabelehtedes kindlaks määratud määrade
põhjal.
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4. Lõivud arvutatakse lähtuvalt püügiloa tegelikust kehtivusajast, võttes arvesse võimalikku bioloogilise taastumise aega.

5. Kõigist muudatustest püügiluba käsitlevates õigusaktides teatatakse komisjonile hiljemalt kaks kuud enne nende
kohaldamist.

E. Makseviisid
Loatasud, lõivud ja vaatlejatasud makstakse põllumajanduse ja merekalapüügi ministeeriumi ülemlaekurile enne püügiloa
väljastamist Marokos asuva Bank Al Maghribis avatud kontole nr 0018100078000 20110750201.

Tasude maksmine tööstusliku pelaagiliste kalapüügi traaleritele antud kvootide eest toimub järgmiselt:

— laevaomaniku taotletud kavandatud igakuisele püügikvoodile vastav tasu makstakse enne püügitegevuse algust või iga
kuu 1. kuupäevaks;

— kavandatud igakuise püügikvoodi suurendamisel vastavalt I peatüki A jao punktile 4 makstakse kõnealusele suuren
damisele vastav tasu Maroko ametiasutustele enne püügitegevuse jätkamist;

— kavandatud igakuise püügikvoodi ületamisel ja selle võimalikul suurendamisel korrutatakse kõnealusele suurendamisele
vastav tasu koefitsiendiga 3. Kuubilanss arvutatuna püütud saagi alusel makstakse kahe kuu jooksul pärast seda
kalendrikuud, mil kõnealune püük toimus.

II PEATÜKK
TUUNIPÜÜGILAEVADE SUHTES KOHALDATAVAD SÄTTED
1. Loatasu on 35 eurot Maroko kalapüügipiirkonnas püütud tonni kala kohta.

2. Püügiluba antakse üheks kalendriaastaks pärast 7 000 euro suuruse ettemaksu tasumist laeva kohta.

3. Ettemaks arvutatakse lähtuvalt püügiloa tegelikust kehtivusajast.

4. Siirdeliikide püügi loaga laevade kaptenid peavad käesoleva lisa 6. liites esitatud näidise kohast püügipäevikut.

5. Laevaomanikud edastavad ühe koopia kõnealusest püügipäevikust ka oma pädevatele asutustele hiljemalt 15 päeva
pärast saagi lossimist. Kõnealused ametiasutused edastavad viivitamata koopia komisjonile, kes edastab selle osakon
nale.

6. Komisjon esitab osakonnale iga laevaomaniku koostatud ning liikmesriikide ja Maroko püügiandmete kontrollimise
eest vastutavate teadusasutuste (Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceanog
rafía (IEO), Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ja Institut National de Recherche Halieutique (INRH))
poolt kontrollitud püügiaruannete põhjal enne 30. aprilli eelneva aasta eest maksmisele kuuluvate loatasude lõpliku
arvestuse.

7. Protokolli viimase kohaldamisaasta kohta teatatakse eelmise aasta eest maksmisele kuuluvate loatasude lõplik arvestus
nelja kuu jooksul pärast protokolli kehtivusaja lõppu.

8. Lõplik arvestus saadetakse asjakohastele laevaomanikele, kellel on alates osakonna poolt summade heakskiitmisest
teatamisest 30 päeva aega oma rahaliste kohustuste täitmiseks. Komisjon edastab laevaomaniku poolt Maroko
ülemlaekurile I peatüki E jaos nimetatud kontole eurodes tehtud makse kinnituse osakonnale hiljemalt pooleteise
kuu jooksul pärast nimetatud teatamist.
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9. Kui lõpliku arvestuse summa on eespool nimetatud ettemaksust väiksem, siis summade vahet tagasi ei maksta.
10. Laevaomanikud teevad kõik vajaliku püügipäeviku koopiate saatmiseks ja vajaduse korral punktides 5 ja 8 sätestatud
tähtaja jooksul täiendavate maksete tegemiseks.
11. Punktides 5 ja 8 sätestatud kohustuste täitmata jätmise korral peatatakse püügiloa kehtivus automaatselt, kuni
laevaomanik on kõnealused kohustused täitnud.
III PEATÜKK
KALAPÜÜGI PIIRKONNAD
Enne protokolli kohaldamise alguskuupäeva edastab Maroko Euroopa Liidule oma kalapüügipiirkonna ja kõigi selle piires
asuvate kalapüügiks keelatud piirkondade lähtejoonte geograafilised koordinaadid. Käesolev protokoll ei hõlma Maroko
Vahemere vööndit, mis asub punktist 35°47′18″N – 5°55′33″W (Cap Spartel) idas.
Kalapüügi piirkonnad iga püügiliigi jaoks Maroko Atlandi ookeani piirkonnas määratakse kindlaks kalapüügi teabelehtedes
(2. liide).
IV PEATÜKK
KATSEPÜÜGI RAKENDAMISE ÜKSIKASJAD
Lepinguosalised määravad ühiselt kindlaks i) katsepüügiga tegelevad Euroopa ettevõtjad, ii) kõige sobivama ajavahemiku
ning iii) kohaldatavad tingimused. Laevade uurimistöö hõlbustamiseks annab osakond olemasolevat teadusinfot ja muud
põhiteavet. Lepinguosalised lepivad kokku teadusprotokollis, millest katsepüügi puhul lähtutakse ning mis edastatakse
asjaomastele ettevõtjatele.
Maroko kalandussektor on katsepüüki aktiivselt kaasatud (katsepüügi tingimuste kooskõlastamine ja seda käsitlev mõtte
vahetus).
Püügireisi kestus on vähemalt kolm kuud ja mitte rohkem kui kuus kuud, kui lepinguosalised vastastikusel kokkuleppel
seda ei muuda.
Komisjon edastab Maroko ametiasutustele katsepüügi lubade taotlused. Tehnilises toimikus täpsustatakse:
— laeva tehnilised andmed;
— laeva juhtkonna kalandusalase asjatundlikkuse tase;
— ettepanek püügireisi tehniliste näitajate kohta (kestus, varustus, uuritavad piirkonnad jne);
— rahastamisviis.
Vajaduse korral korraldab osakond komisjoni ja asjaomaste laevaomanikega mõttevahetuse tehniliste ja rahaliste küsi
muste üle.
Enne katsepüügireisi alustamist peavad Euroopa Liidu laevad sõitma käesoleva lisa IX peatüki punktidega 1.1 ja 1.2
ettenähtud kontrolliks Maroko sadamasse.
Enne püügireisi algust esitavad laevaomanikud osakonnale ja komisjonile:
— püügiaruande pardal juba oleva saagi kohta;
— püügireisil kasutatavate püügivahendite tehnilised näitajad;
— kinnituse, et nad järgivad Maroko kalanduseeskirju.
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Püügireisi ajal peavad kõnealused laevaomanikud:

— esitama osakonnale ja komisjonile iganädalase aruande saagi kohta päevade ja loomuste kaupa, sealhulgas püügireisi
tehnilised näitajad (asukoht, sügavus, kuupäev ja kellaaeg, saak ning muud tähelepanekud ja märkused);

— edastama laevaseiresüsteemi kaudu laeva asukoha, kiiruse ja suuna;

— tagama, et pardal viibiks üks Maroko teadusvaatleja või Maroko ametiasutuste valitud vaatleja. Vaatleja ülesanne on
koguda saagi kohta teadusinfot ning võtta saagist proove. Vaatlejat koheldakse laevaohvitserina ja laevaomanik katab
tema elamiskulud laeval viibimise ajal. Otsus vaatleja pardalviibimise aja ja kestuse ning pardaletuleku- ja maabumis
sadama kohta tehakse kokkuleppel Maroko ametiasutustega. Kui lepinguosalised ei ole kokku leppinud teisiti, ei ole
laev kunagi kohustatud sisenema sadamasse rohkem kui kord kahe kuu jooksul;

— esitama Maroko kalapüügipiirkonnast lahkumisel laevad kontrolliks, kui Maroko ametiasutused seda taotlevad;

— pidama kinni Maroko kalandusalastest eeskirjadest.

Teadusliku püügireisi ajal saadud saak, sealhulgas kaaspüük, jääb laevaomaniku omandisse, kui see vastab asjaomastele
ühiskomitee poolt kehtestatud nõuetele ja teadusprotokolli sätetele.

Osakond nimetab kontaktisiku, kelle poole võib pöörduda kõigi ettenägematute probleemide korral, mis võivad katse
püüki takistada.

V PEATÜKK
KÄESOLEVA LEPINGU ALUSEL MAROKO KALAPÜÜGIPIIRKONNAS KALA PÜÜDVATE ELi KALALAEVADE
SATELLIITSEIRE SUHTES KOHALDATAVAD SÄTTED
Üldsätted
1. Käesoleva protokolli raames kohaldatakse Maroko püügipiirkonnas kala püüdvate või püügitegevust kavandavate
Euroopa Liidu laevade suhtes positsioneerimis- ja satelliitseireseadmeid käsitlevaid Maroko eeskirju. Lipuriik tagab,
et tema lipu all sõitvad laevad järgivad kõnealuseid eeskirju.

2. Satelliitseire teostamiseks edastavad Maroko pädevad ametiasutused Euroopa lepinguosalisele Maroko kalapüügipiir
konna ning kõigi kalastamise keelualade koordinaadid (pikkus- ja laiuskraadid).

i) Osakond edastab kõnealuse teabe komisjonile enne protokolli kohaldamiskuupäeva.

ii) Kõnealused andmed edastatakse elektrooniliselt, väljendatuna kümnendarvuna N/S DD.ddd (WGS84).

iii) Kõnealuste koordinaatide igast muudatusest tuleb viivitamata teavitada.

3. Lipuriik ja Maroko määravad kumbki ühe VMSi korrespondendi, kelle ülesanne on olla kontaktisikuks.

i) Enne protokolli kohaldamist edastavad lipuriigi ja Maroko kalapüügiseirekeskused teineteisele oma VMSi korres
pondendi andmed (nimed, aadress, telefon, teleks, e-post).

ii) VMSi korrespondendi andmete igast muudatusest tuleb viivitamata teavitada.
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Lavaseiresüsteemi andmed
4. Seire asukohaviga on kuni 100 meetrit ja usaldusvahemik 99 %.
5. Kui lepingu alusel kala püüdev laev, mida käesoleva protokolli kohaselt satelliitside abil jälgitakse, siseneb Maroko
kalapüügipiirkonda, edastatakse asukohateated viivitamata lipuriigi kalapüügiseirekeskusele ja Maroko kalapüügiseire
keskusele. Kõnealused teated edastatakse järgmiselt:
i) elektrooniliselt turvaprotokolli kaudu;
ii) vähemalt iga kahe tunni tagant;
iii) 3. liites osutatud vormingus;
iv) asukohateadetena.
6. Lisaks märgistatakse VMSi kohased asukohad järgmiselt:
i) esimene Maroko kalapüügipiirkonnas registreeritud asukoht märgistatakse koodiga „ENT”;
ii) kõik järgmised asukohad märgistatakse koodiga „POS”;
iii) esimene asukoht, mis on registreeritud pärast Maroko kalapüügipiirkonnast väljumist, märgistatakse koodiga
„EXI”;
iv) punkti 13 kohaselt käsitsi edastatud asukohad märgistatakse koodiga „MAN”.
7. Satelliitseiresüsteemi seadmed ja tarkvara peavad olema:
i) usaldusväärsed, need ei tohi võimaldada asukoha võltsimist ega olla käsitsi seadistatavad;
ii) täielikult automatiseeritud ja kogu aeg töökorras sõltumata keskkonna- ja ilmastikutingimustest.
8. Pardal olevat andmete edastamiseks kasutatavat ja pidevalt toimivat satelliitseiresüsteemi on keelatud teise kohta viia,
lahti ühendada, hävitada, kahjustada või kasutuskõlbmatuks muuta, samuti on keelatud edastatud ja kõnealuse
süsteemi abil registreeritud andmeid tahtlikult muuta, kuritarvitada või võltsida.
9. Laevakaptenid tagavad igal ajal, et:
i) andmeid ei muudeta;
ii) satelliitseireseadme antenni või antenne ei takistata;
iii) satelliitseireseadme elektritoidet ei katkestata;
iv) satelliitseireseade ei ole lahti ühendatud.
10. Lepinguosalised kohustuvad nõudmisel andma teineteisele oma satelliitseireseadmete kohta teavet veendumaks, et
kõnealused seadmed vastavad täielikult teise lepinguosalise nõudmistele käesolevate sätete järgimiseks, samuti selleks
et püügiandmete edastamist võimaldavate funktsioonide integreerimise korral saaks luua vajaliku failiedastusproto
kolli.
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Laeva pardal asuva seireseadme tehniline tõrge või rike
11. Kui kalalaeva pardale paigaldatud pideva satelliitseiresüsteemi seadmetes tekib tehniline tõrge või rike, mis mõjutab
seadme tööd, peab lipuriik viivitamata teavitama osakonda ja komisjoni.

12. Rikkis seade tuleb vahetada välja kümne päeva jooksul pärast rikkest teatamist. Selle tähtaja möödumisel peab
kõnealune laev Maroko kalapüügipiirkonnast lahkuma või sisenema remondiks mõnesse Maroko sadamasse.

13. Seni kuni seade ei ole välja vahetatud, edastab laeva kapten üldise asukohateate iga nelja tunni järel käsitsi elektroo
niliselt, raadio kaudu või faksiga, lisades laeva kapteni poolt vastavalt punktis 5 sätestatud tingimustele registreeritud
asukohateated.

14. Käsitsi edastatavad teated edastatakse liikmesriigi kalapüügiseirekeskusele, kes edastab need viivitamata Marko kala
püügiseirekeskusele.

Maroko kalapüügiseirekeskus ei saa VMSi andmeid kätte
15. Kui Maroko kalapüügiseirekeskus leiab, et lipuriik ei edasta punktiga 5 ettenähtud teavet, teavitab ta sellest viivitamata
komisjoni ja asjaomast lipuriiki.

16. Nõuet rikkunud lipuriigi kalapüügiseirekeskus ja/või Maroko kalapüügiseirekeskus peavad viivitamata teavitama igast
tehnilisest kõrvalekaldest seoses teabe edastamisega ja asukohateadete vastuvõtmisega kalapüügiseirekeskuste vahel, et
leida võimalikult kiiresti tehniline lahendus. Komisjoni tuleb teavitada mõlema kalapüügiseirekeskuse leitud lahendu
sest.

17. Kõik teated, mida ei saadud rikke ajal edastada, tuleb edastada uuesti niipea, kui side asjaomase lipuriigi kalapüü
giseirekeskuse ja Maroko kalapüügiseirekeskuse vahel on taastatud.

18. Enne käesoleva protokolli jõustumist lepivad lipuriigi ja Maroko kalapüügiseirekeskused kokku alternatiivsetes elekt
roonilistes sidevahendites, mida kalapüügiseirekeskused peavad kasutama rikete puhul VMSi andmete edastamiseks,
ning teavitavad teineteist viivitamata sidevahenditega seotud mis tahes muudatustest.

19. Maroko ja ELi lipuriigi kalapüügiseirekeskuste vahelised sidehäired ei tohi mõjutada laevade tavapärast püügitegevust.
Punkti 18 kohaselt kokku lepitud edastamisviisi tuleb kasutada viivitamata.

20. Maroko teavitab oma pädevaid kontrollitalitusi, et ELi laevad ei riku VMSi andmeid edastamata jättes seadust, vaid et
tegemist on kalapüügiseirekeskuse rikkega ning teate edastamine toimub vastavalt punkti 18 kohaselt tehtud otsusele.

VMSi andmete kaitse
21. Käesolevate sätete kohaselt teisele lepinguosalisele edastatud seireandmeid kasutavad Maroko ametiasutused üksnes
käesoleva lepingu alusel kala püüdvate Euroopa laevade kontrolliks ja järelevalveks, samuti Marokos tehtavateks
teadusuuringuteks kalanduse juhtimise ja arendamise raames.

22. Kõnealuseid andmeid ei tohi ühelgi juhul põhjusest olenemata edastada kolmandatele isikutele.

23. Käesolevate sätete tõlgendamisel ja nende kohaldamisel tekkivate erimeelsuste korral peavad lepinguosalised nõu
lepingu artikliga 10 ettenähtud ühiskomitees, kes teeb otsuse.

24. Lepinguosalised nõustuvad vajaduse korral käesolevaid sätteid lepingu artikliga 10 ettenähtud ühiskomitees läbi
vaatama.
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VI PEATÜKK
PÜÜGIARUANDED
1) Püügipäevik
1. Laeva kaptenil on kohustus kasutada spetsiaalselt Maroko kalapüügipiirkonnas tegutsemiseks sisseseatud püügipäe
vikut, mille näidisvorm on esitatud lisa 7. liites, ja täita seda päevikut nimetatud püügipäeviku selgitavates
märkustes toodud nõuete kohaselt.

2. Laevaomanikud edastavad ühe koopia kõnealusest püügipäevikust oma pädevatele asutustele hiljemalt 15 päeva
pärast saagi lossimist. Kõnealused asutused edastavad viivitamata koopia komisjonile, kes edastab selle osakonnale.

3. Kui laevaomanik ei täida eespool punktides 1 ja 2 sätestatud kohustusi, peatatakse püügiloa kehtivus automaatselt,
kuni laevaomanik on kõnealused kohustused täitnud. Komisjoni teavitatakse viivitamata sellisest otsusest.

2) Kvartali kaupa esitatavad püügiaruanded
1. Komisjon teatab osakonnale enne iga kvartali kolmanda kuu lõppu eelmise kvartali jooksul kõigi ELi laevade
püütud kogused vastavalt käesoleva lisa 8. ja 9. liites esitatud näidisvormile.

2. Andmed esitatakse kuude, püügiliikide, laevade ning püügipäevikus nimetatud bioloogiliste liikide kaupa.

3. Kõnealused andmed edastatakse osakonda ka ministeeriumi kasutatava tarkvaraga ühilduvas formaadis arvutifai
lina.

3) Andmete usaldusväärsus
Eespool punktides 1 ja 2 nimetatud dokumentides sisalduvad andmed peavad kajastama tegelikku püüki, et nende
põhjal saaks jälgida varude arengut.

4) Üleminek elektroonilisele süsteemile
Lepinguosalised määravad kindlaks elektroonilise edastuse protokolli, et edastada elektroonilise aruandlussüsteemi
(„ERS” – Electronic Reporting System) kaudu 11. liites sätestatud püügitegevuse ja -aruannetega seotud andmed („ERSi
andmed”). Mõlemad lepinguosalised näevad ette kõnealuse elektroonilise süsteemi rakendamise ning asendavad
paberkandjal esitatud püügiaruande ERSi andmetega, niipea kui Maroko on seadnud sisse vajalikud seadmed ja
vajaliku tarkvara.

5) Lossimised väljaspool Marokot
Laevaomanikud on kohustatud edastama oma pädevatele asutustele käesoleva protokolli raames püütud saagi lossimi
saruanded hiljemalt 15 päeva pärast lossimist. Kõnealused asutused edastavad koopiad viivitamata delegatsioonile, kes
tagab nende edastamise.

VII PEATÜKK
MAROKO MEREMEESTE PARDALEVÕTMINE
1. Käesoleva lepingu kohaseid püügilube omavad laevaomanikud võtavad kogu Maroko kalapüügipiirkonnas viibimise
aja jooksul pardale Maroko meremehi, nagu on ette nähtud 2. liites esitatud teabelehtedega.

2. Laevaomanikud valivad oma laevade pardale võetavad meremehed merekooli edukalt lõpetanud kandidaatide amet
likust nimekirjast, mille osakond on edastanud komisjonile ning mille komisjon on edastanud asjaomastele lipurii
kidele. Nimekirja ajakohastatakse iga aasta 1. veebruaril. Laevaomanikud valivad ise nimekirjast parimate teadmiste ja
piisava kogemusega kandidaadid.

3. Maroko meremeeste töölepingud, mille koopia antakse allakirjutajatele, koostatakse laevaomanike esindaja(te) ning
meremeeste ja/või nende ametiühingute või nende esindajate vahel, pidades nõu Maroko pädevate asutustega.
Lepingud tagavad meremeestele sotsiaalkindlustuse, sealhulgas elukindlustuse ning haigus- ja õnnetusjuhtumikindlus
tuse.
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4. Laevaomanik või tema esindaja edastab lepingu koopia delegatsiooni kaudu osakonnale niipea, kui asjaomase liikmes
riigi pädevad asutused on kõnealuse lepingu heaks kiitnud.

5. Laevaomanik või tema esindaja edastab delegatsiooni kaudu osakonnale igale laevale tööle võetud Maroko mere
meeste nimed, märkega nende tööülesannete kohta meeskonnas.

6. Delegatsioon saadab osakonnale 1. veebruaril ja 1. augustil poolaasta kokkuvõtte ELi laevadele tööle võetud Maroko
meremeeste kohta koos märkega nende sissekandmise kohta meremeeste registrisse.

7. ELi kalalaevadele tööle võetud meremeeste suhtes kohaldatakse täiel määral Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO)
deklaratsiooni aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl. See hõlmab eelkõige ühinemisvabadust ja kollektiivläbirää
kimiste õiguse tegelikku tunnustamist ning töö saamise ja kutsealale pääsemisega seotud diskrimineerimise kõrval
damist.

8. Maroko meremeeste töötasu maksavad laevaomanikud. Töötasu määratakse kindlaks enne püügilubade väljastamist
laevaomanike või nende esindajate ja asjaomaste Maroko meremeeste või nende esindajate kokkuleppel. Maroko
meremeeste palgatingimused ei tohi olla halvemad kui Maroko laevaperede omad, need peavad vastama ILO stan
darditele ega tohi olla nendest madalamad.

9. Kui üks või mitu tööle võetud meremeest laeva väljumise ajaks kohale ei ilmu, võib laev ettenähtud püügireisi
alustada, kui ta on teavitanud lähtesadama pädevaid asutusi meremeeste arvu ebapiisavusest ja ajakohastanud mees
konna nimekirja. Kõnealused asutused teavitavad sellest osakonda.

10. Laevaomanik teeb kõik vajaliku tagamaks, et hiljemalt järgmisel püügireisil töötab tema laeval käesoleva lepinguga
ettenähtud arv meremehi.

11. Kui Maroko meremehi ei võeta pardale muudel põhjustel kui eelmises punktis osutatud, on asjaomased Euroopa Liidu
laevaomanikud kohustatud kuni kolme kuu jooksul iga Maroko kalapüügipiirkonnas püütud päeva eest maksma
kindlaksmääratud summana 20 eurot iga pardale võtmata Maroko meremehe kohta.

12. Kõnealust summat kasutatakse Maroko kaluritest meremeeste koolituseks ja see makstakse Marokos asuva Bank Al
Maghribis avatud kontole nr 0018100078000 20110750201.

13. Kui laevaomanik rikub korduvalt kohustust võtta tööle ettenähtud arvul Maroko meremehi (välja arvatud punktis 9
sätestatud juhud), peatatakse laeva püügiloa kehtivus automaatselt, kuni nimetatud kohustus on täidetud. Delegat
siooni teavitatakse viivitamata sellisest otsusest.

VIII PEATÜKK
KALAPÜÜGI SEIRE JA JÄLGIMINE
A. Kalapüügi jälgimine
1. Laevad, millel lubatakse käesoleva protokolli alusel Maroko kalapüügipiirkonnas kalastada, võtavad allpool sätestatud
korra kohaselt pardale Maroko poolt määratud vaatlejad.

1.1. Kvartalis võtavad vaatleja pardale 25 % püügiõigusega laevadest, mille tonnaaž ületab 100 GT.

1.2. Tööstusliku pelaagilise kalapüügi laevad võtavad pardale ühe teadusvaatleja kogu Maroko kalapüügipiirkonnas
tegutsemise ajaks.

1.3. Liidu kalalaevu, mille tonnaaž on kuni 100 GT, vaadeldakse maksimaalselt kümne püügi jooksul aastas ja
püügiliikide lõikes.

1.4. Osakond koostab nimekirja laevadest, mis peavad vaatleja pardale võtma, ning pardale võetavate vaatlejate
nimekirja. Kõnealused nimekirjad edastatakse kohe pärast koostamist delegatsioonile.
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1.5. Osakond teatab püügiloa väljaandmisel või hiljemalt 15 päeva enne vaatleja pardale võtmiseks ettenähtud päeva
asjaomastele laevaomanikele delegatsiooni kaudu laeva pardale määratud vaatleja nime.

2. Pelaagiliste traalerite pardal peab vaatleja olema alaliselt. Muude kalapüügiliikide puhul peab vaatleja pardal olema
ühel püügireisil iga laeva kohta.

3. Laevaomanik või tema esindaja ja Maroko ametiasutused lepivad kokku tingimustes, mille alusel vaatleja pardale
võetakse.

4. Vaatleja võetakse pardale laevaomaniku valitud sadamas esimese Maroko kalapüügipiirkonnas toimuva püügireisi
alguses pärast määratud laevade nimekirja teatavakstegemist.

5. Asjaomased laevaomanikud teatavad hiljemalt kaks nädalat enne vaatlejate ettenähtud pardalevõtmist kuupäevad ja
Maroko sadamad vaatlejate pardalevõtmiseks.

6. Kui vaatleja võetakse pardale välisriigis, kannab laevaomanik vaatleja reisikulud. Kui laev, mille pardale on vaatleja
võetud, lahkub Maroko kalapüügipiirkonnast, tuleb võtta kõik meetmed vaatleja võimalikult kiireks tagasijõudmiseks
Marokosse laevaomaniku kulul.

7. Laevaomaniku kohustuste täitmata jätmise tõttu vaatleja asjatu lähetamise korral kannab laevaomanik reisikulud ning
maksab vaatleja tegevusetult viibitud päevade eest päevaraha samal ametiastmel Maroko riigi ametnikele ettenähtud
ulatuses. Laevaomanik maksab vaatlejale eespool kirjeldatud päevaraha ka laevaomaniku süül väljasõiduga viibimise
korral.

Kõigist päevaraha käsitlevatest õigusaktide muudatustest teatatakse delegatsioonile hiljemalt kaks kuud enne nende
kohaldamist.

8. Kui vaatleja ei tule kokkulepitud ajaks kokkulepitud kohta ega saabu kohale kaheteistkümne tunni jooksul pärast
kokkulepitud aega, vabastatakse laevaomanik automaatselt vaatleja pardalevõtmise kohustusest.

9. Vaatlejat koheldakse nagu laeva juhtkonda. Vaatleja täidab järgmisi ülesandeid:

9.1. jälgib laevade püügitegevust;

9.2. kontrollib püügiga tegelevate laevade asukohta;

9.3. võtab teadusprogrammide raames bioloogilisi proove;

9.4. märgib üles kasutatavad püügivahendid;

9.5. kontrollib Maroko kalapüügipiirkonnas püügipäevikusse kantud püügiandmeid;

9.6. kontrollib kaaspüügi protsendimäära ja hindab vette tagasi lastud turustamiskõlblike kalaliikide, koorikloomade
ja peajalgsete liikide koguseid;

9.7. edastab raadio kaudu kalapüügiandmed, sealhulgas pardal oleva saagi ja kaaspüügi kogused.

10. Laeva kapten teeb oma ametiseisundist tulenevalt kõik selleks, et tagada vaatlejale tema kohustuste täitmisel füüsiline
ja moraalne turvalisus.
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11. Vaatleja käsutuses peavad olema kõik kohustuste täitmiseks vajalikud vahendid. Kapten tagab talle juurdepääsu
ülesannete täitmiseks vajalikele sidevahenditele, püügitegevusega otseselt seotud dokumentidele, sealhulgas püügipäe
vikule ja logiraamatule, samuti laeva sellistele osadele, mis lihtsustavad tema tööd.

12. Pardal olles peab vaatleja:

1) võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et tema pardaletulek ja laeval viibimine ei katkestaks ega takistaks
kalapüüki,

2) hoolitsema pardavarustuse ja -seadmete eest ning kõigi laevadokumentide konfidentsiaalsuse eest.

13. Vaatlusperioodi lõpus ja enne laevalt lahkumist koostab vaatleja tegevusaruande, edastab selle Maroko pädevatele
asutustele ja saadab koopia delegatsioonile. Vaatleja kirjutab aruandele alla kapteni juuresolekul, kes võib omalt poolt
aruandesse lisada kõik asjakohaseks peetavad märkused, või nõuda nende lisamist, ning kirjutab seejärel aruandele
alla. Aruande koopia antakse kaptenile vaatleja laevalt lahkumisel.

14. Iga laev tagab võimaluste piires vaatlejatele samaväärsed majutus- ja toitlustustingimused kui on laeva juhtkonnal;
sellega seotud kulud kannab laevaomanik.

15. Vaatleja töötasu ja sotsiaalmaksu maksavad Maroko pädevad ametiasutused.

16. Et hüvitada Marokole vaatlejate laeva pardal viibimisega seotud kulud, nähakse lisaks laevaomanike tasu maksmise
kohustusele ette „vaatlejate tasu” maksmine 5,5 euro ulatuses GT kohta kvartalis iga Maroko kalapüügipiirkonnas kala
püüdva laeva kohta.

Kõnealused tasud makstakse vastavalt käesoleva lisa I peatüki E jaoga ettenähtud maksetingimustele.

17. Punktis 4 sätestatud kohustuste täitmata jätmise korral peatatakse püügiloa kehtivus automaatselt, kuni laevaomanik
on kõnealused kohustused täitnud. Delegatsiooni teavitatakse viivitamata sellisest otsusest.

B.

Ühine kalapüügiseire süsteem

1. Et tõhustada kontrolli käesoleva protokolli sätete järgimise kindlustamiseks, seavad lepinguosalised sisse ühise kaldal
toimuva lossimise seire ja jälgimise süsteemi.

2. Lepinguosalised töötavad välja ühise seire iga-aastase kava, mis hõlmab kõiki käesoleva protokolliga ettenähtud
püügiliike.

3. Selleks määravad mõlema lepinguosalise pädevad asutused oma esindaja, kes osaleb lossimise kontrollimisel ja jälgib
kontrolli korraldust, ning teatavad tema nime teisele lepinguosalisele.

4. Maroko ametiasutuse esindaja osaleb vaatlejana liikmesriikide teenistuste läbiviidaval Maroko kalapüügipiirkonnas
tegutsenud laevade lossimise kontrollimisel.

5. Esindaja saadab liikmesriigi kontrolliametnikke sadamate, laevade, dokkide, esmamüügi, kalasaaduste hulgiladude,
kaubaladude, külmhoonete ja teiste enne esmamüüki kala lossimise ja ladustamisega seotud kohtade külastamisel
ning võib tutvuda nende kontrollide esemeks olevate dokumentidega.

6. Maroko ametiasutuse esindaja koostab ja esitab aruande kontrollkäikude kohta, kus ta osales. Aruande koopia edas
tatakse delegatsioonile.
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7. Osakond teatab delegatsioonile lossimissadamatesse kavandatud kontrollkäikudest kuu aega ette.

8. Komisjoni taotluse korral võivad Euroopa Liidu kalandusinspektorid osaleda vaatlejana Maroko ametiasutuste poolt
Maroko sadamates läbiviidavatel Euroopa Liidu laevade lossimistegevuse kontrollimistel.

9. Kõnealuse tegevuse praktiline kord määratakse kindlaks lepinguosaliste pädevate asutuste kokkuleppel.

IX PEATÜKK
KONTROLL
1. Tehniline kontroll
1.1. Kord aastas, samuti pärast tehniliste näitajate muutmist või muude püügivahendite kasutamist hõlmava püügiliigi
muutmise taotluse esitamist, peavad käesoleva protokolli kohaselt püügiluba omavad Euroopa Liidu laevad sõitma
kehtivate õigusaktidega ettenähtud kontrollimiseks Maroko sadamasse. Kõnealune kontroll peab toimuma 48
tunni jooksul alates laeva sadamasse saabumisest.

1.2. Laeva kaptenile antakse pärast tehnilist kontrolli tõend, mille kehtivusaeg vastab püügiloa kehtivusajale ning mida
pikendatakse automaatselt nende laevade suhtes, mis aasta jooksul püügiluba uuendavad. Kehtivusaeg ei või siiski
olla pikem kui üks aasta. Tõendit tuleb hoida kogu aeg laeva pardal.

1.3. Tehnilise kontrolli käigus kontrollitakse laeva tehniliste näitajate ja püügivahendite nõuetekohasust, pardal olevate
positsioneerimis- ja satelliitseireseadmete toimimist ning Maroko meremehi käsitlevate sätete täitmist.

1.4. Kontrollimise kulud kannavad laevaomanikud ja need määratakse kindlaks Maroko eeskirjades sätestatud tariifide
alusel. Kulud ei tohi olla suuremad kui muude laevade poolt tavaliselt sama teenuse eest makstav summa.

1.5. Punktides 1.1 ja 1.2 sätestatud kohustuste täitmata jätmise korral peatatakse püügiloa kehtivus automaatselt, kuni
laevaomanik on kõnealused kohustused täitnud. Delegatsiooni teavitatakse viivitamata sellisest otsusest.

2. Kalapüügi piirkonda sisenemine ja sealt lahkumine
2.1. Käesoleva protokolli kohaselt püügiluba omavad Euroopa Liidu laevad, kellel on kavas siseneda Maroko kalapüü
gipiirkonda või sealt lahkuda, teatavad sellest osakonnale vähemalt kuus tundi ette. Samuti esitavad nad järgmise
teabe:

2.1.1. teate edastamise kuupäev ja kellaaeg;

2.1.2. laeva asukoht vastavalt V peatüki punktile 5;

2.1.3. pardal oleva saagi kaal kilogrammides liikide kaupa, identifitseeritud kolmetähelise koodiga;

2.1.4. teate liik nagu „saak sisenemisel” (COE) ja „saak väljumisel” (COX).

2.2. Teave edastatakse faksiga või kui laeval faks puudub, siis raadio kaudu (10. liite sätete kohaselt).

2.3. Tööstusliku pelaagilise kalapüügiga tegelevate laevade puhul on Maroko püügipiirkonnast lõplikuks väljumiseks
vaja osakonna eelnevat luba. Kõnealune luba antakse 24 tunni jooksul pärast laeva kapteni või tema esindaja
taotluse esitamist, välja arvatud juhul, kui taotlus on esitatud enne nädalalõppu; sel juhul antakse luba nädala
vahetusele järgneval esmaspäeval. Loa andmisest keeldumise korral teatab osakond viivitamata laevakaptenile ja
Euroopa Komisjonile keeldumise põhjused.
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2.4. Laeva, mis tabatakse kala püüdmast ilma osakonda eelnevalt teavitamata, käsitatakse püügiloata laevana.

2.5. Laevaomanik märgib püügiloa taotlusele laeva telefoni- ja faksinumbri ning laevakapteni e-posti aadressi.

3. Kontrollimenetlused
3.1. Käesoleva protokolli kohaselt püügiluba omavad ja Maroko kalapüügipiirkonnas kala püüdvate Euroopa Liidu
laevade kaptenid lubavad oma pardale püügitegevuse kontrollimise ja vaatluse eest vastutavad Maroko ametiisikud
ning hõlbustavad nende pardale tulekut ja ülesannete täitmist.

3.2. Kõnealused ametiisikud ei või pardal viibida kauem, kui on vaja nende ülesannete täitmiseks.

3.3. Pärast iga vaatluse ja kontrolli läbiviimist antakse laeva kaptenile sellekohane tõend.

4. Laeva peatamine
4.1. Osakond teavitab delegatsiooni võimalikult kiiresti ja hiljemalt 48 tunni jooksul Euroopa Liidu kalalaeva peata
misest Maroko kalapüügipiirkonnas ja laeva suhtes sanktsioonide kohaldamisest.

4.2. Komisjonile edastatakse samal ajal lühike aruanne laeva peatamisega seotud asjaolude ja peatamise põhjuste kohta.

5. Peatamise protokoll
5.1. Laeva kapten allkirjastab Maroko kontrolliasutuse koostatud protokolli.

5.2. Antud allkiri ei piira kapteni õigusi ega meetmeid, mida ta võib talle süüks pandud rikkumise puhul enda kaitseks
võtta.

5.3. Kapten juhib laeva Maroko kontrolliasutuse osutatud sadamasse. Maroko kalapüügieeskirju rikkunud laeva
peetakse sadamas kinni kuni peatamise tavapäraste haldusformaalsuste täitmiseni.

6. Rikkumise menetlemine
6.1. Enne kohtumenetluse alustamist üritatakse eeldatav rikkumine lahendada kokkuleppemenetluse abil. Kõnealune
menetlus lõpetatakse hiljemalt kolm tööpäeva pärast laeva peatamist.

6.2. Kui rikkumine lahendatakse kokkuleppemenetluse abil, määratakse trahvi suurus Maroko kalandusalaste eeskirjade
alusel.

6.3. Kui kokkulepet ei saavutata ning asi läheb lahendamisele pädevasse kohtusse, peab laevaomanik pädevate Maroko
ametiasutuste osutatud pangas tasuma pangatagatise, mille suuruse määramisel võetakse arvesse laeva peatamise
kulusid, rikkumise toime pannud isikutele määratud trahvide suurust ning rikkumise heastamiseks kuluvaid
summasid.

6.4. Pangatagatist ei tagastata enne kohtumenetluse lõppemist. Kui kohtumenetlus lõppeb süüdimõistva otsuseta,
tagastatakse pangatagatis kohe pärast menetluse lõppu. Kui süüdimõistva otsuse korral on trahv väiksem kui
pangatagatis, tagastavad Maroko pädevad asutused summade vahe.

6.5. Laeval lubatakse sadamast lahkuda:

— kui kokkuleppemenetlusest tulenevad kohustused on täidetud või

— enne kohtumenetluse lõppu niipea, kui laevaomanik on maksnud punktis 6.3 osutatud pangatagatise ja
Maroko pädevad ametiasutused on selle heaks kiitnud.
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7. Ümberlaadimised
7.1. Maroko kalapüügipiirkonnas on keelatud igasugune saagi merel ümberlaadimine. Käesoleva protokolli kohaselt
püügiluba omavad Euroopa Liidu tööstusliku pelaagilise püügi traalerid, mis soovivad saaki Maroko kalapüü
gipiirkonnas ümber laadida, teevad seda Maroko sadamas või muus Maroko pädevate asutuste määratud kohas
ning pärast osakonnalt loa saamist. Selline ümberlaadimine toimub vaatleja või osakonna esindaja ja kontrolli
asutuste järelevalve all. Käesoleva sätte rikkumisele järgnevad Maroko eeskirjadega ettenähtud sanktsioonid.
7.2. Vähemalt 24 tundi enne iga ümberlaadimist peavad asjaomaste laevade omanikud teatama osakonnale järgmised
andmed:
— ümberlaadivate kalalaevade nimed;
— kaubalaeva nimi, lipuriik, registreerimisnumber ja kutsung;
— ümberlaaditav kogus tonnides kalaliikide kaupa;
— saagi sihtkoht;
— ümberlaadimise kuupäev ja päev.
7.3. Marokole jääb õigus keelduda ümberlaadimisest, kui transpordilaev on tegelenud ebaseadusliku, teatamata ja
reguleerimata kalapüügiga kas Maroko kalapüügipiirkonnas või väljaspool seda.
7.4. Ümberlaadimist käsitletakse lahkumisena Maroko kalapüügipiirkonnast. Seega peavad laevad edastama osakonnale
püügiaruanded ja teatama, kas nad kavatsevad püüki jätkata või Maroko kalapüügipiirkonnast lahkuda.
7.5. Käesoleva protokolli kohaselt püügiluba omavate ja Maroko sadamas ümberlaadivate või lossivate Euroopa Liidu
tööstusliku pelaagilise püügi traalerite kaptenid võimaldavad Maroko inspektoritele kõnealuste tegevuste kontrolli
mist ja hõlbustavad seda. Pärast iga vaatluse ja kontrolli läbiviimist sadamas antakse laeva kaptenile sellekohane
tõend.
X PEATÜKK
SAAGI LOSSIMINE
Lepinguosalised, olles teadlikud tihedama integratsiooni vajalikkusest nende kalandussektorite ühise arengu huvides, on
leppinud kokku järgmistes sätetes, mis käsitlevad käesoleva protokolli kohaselt püügiluba omavate Euroopa Liidu laevade
poolt Maroko kalapüügipiirkonnas püütud saagi ühe osa lossimist Maroko sadamates.
Kohustuslik lossimine toimub käesolevale protokollile lisatud kalapüügi teabelehtede kohaselt.
Rahaline soodustus
1. Lossimine
Käesoleva protokolli kohaselt püügiluba omavatel Euroopa Liidu tuunipüügilaevadel (pelaagiliste väikeliikide C varud),
mis lossivad Maroko sadamates üle 25 % kalapüügi teabelehes nr 5 ja 6 sätestatud kohustuslikust püügikogusest,
vähendatakse üle kõnealuse kohustusliku künnise lossitud tonni eest makstavat tasu 5 %.
2. Kohaldamiseeskirjad
Lossimiste korral koostab kalahall kaalumislehe, mida kasutatakse toodete jälgitavuse alusena.
Toodete müügi kohta kalahallis koostatakse müügi ja maksevähenduste tõend.
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Nimetatud kaalumislehtede ja tõendite koopiad edastatakse lossimissadamas merekalapüügi osakonnale. Pärast
osakonna heakskiidu saamist teavitatakse asjaomaseid laevaomanikke neile tagastatavate summade suurusest. Kõne
alused summad arvatakse maha järgmiste püügilubade taotlemisel nõutavatest tasudest.
3. Hindamine
Rahaliste soodustuste tase määratakse kindlaks ühiskomitees, arvestades toimunud lossimiste sotsiaalmajanduslikku
mõju.
4. Karistused lossimiskohustuste täitmata jätmise korral
Lossimiskohustust omavad laevad, kes ei täida kõnealust kohustust, nagu on ette nähtud vastavate kalapüügi teabe
lehtedega, peavad järgmise tasu eest maksma 5 % rohkem. Korduva rikkumise puhul vaatab ühiskomitee kõnealused
karistused läbi.
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Liited
1) Püügiloa taotlusvorm
2) Kalapüügi teabelehed
3) VMS teadete edastamine Marokole, asukohateade
4) Kalapüügi piirkonna koordinaadid
5) Maroko kalapüügiseirekeskuse andmed
6) ICCATi (Rahvusvaheline Atlandi Tuunikaitse Komisjon) tuunipüügipäevik
7) Püügipäevik (muu püügitegevus)
8) Püügiaruande vorm (tööstuslik pelaagiline kalapüük)
9) Püügiaruande vorm (muu kui tööstuslik pelaagiline kalapüük ja tuunipüük)
10) Maroko merekalanduse osakonna raadiojaama andmed
11) ERSi protokoll
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1. liide
MAROKO – EUROOPA LIIDU KALANDUSLEPING
PÜÜGILOA TAOTLUS
PÜÜGILIIGI NUMBER
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2. liide
Iga kategooria kalapüügitingimused määratakse kokkuleppel igal aastal enne püügilubade väljastamist.
Kalapüügi teabeleht nr 1
Väikesemahuline kalapüük põhjaosas: pelaagilised liigid
Lubatud laevade arv

20

Lubatud püügivahend

Noot
Maksimaalsed lubatud mõõtmed vastavad kalapüügi piirkonnas valitse
vatele tingimustele, maksimaalselt 500 m × 90 m.
Avamerenootadega püügi keeld.

Laeva tüüp:

< 100 GT

Tasu

75 eurot GT ja kvartali kohta

Geograafiline piir lubatud püügipiirkonnas

Koordinaadist 34°18′00″ põhja pool.
Lubatud laiendada kuni laiuskraadini 33°25′00″ korraga kuni 5 laeva
puhul, mis tegutsevad rotatsioonisüsteemi alusel ja osalevad teadusvaat
lustes.
Üle 2 meremiili kaugusel kaldast

Sihtliigid

Sardiin, anšoovis ja teised pelaagilised väikeliigid

Lossimiskohustus Marokos

30 % deklareeritud saagist

Bioloogilise taastumise aeg

Kaks kuud: veebruar ja märts.

Pardale võtmise kohustus

3 Maroko meremeest laeva kohta

Märkused

Viie seineri püügitegevuse laiendamist koordinaadist 34°18′00″ N lõuna
poole tuleb hinnata pärast aastast kohaldamist, et mõõta võimalikku
koosmõju Maroko laevastikuga ja kalavarudele avalduvat mõju.

Kalapüügi teabeleht nr 2
Väikesemahuline kalapüük põhjas
Lubatud laevade arv

35

Lubatud püügivahend

Põhjaõngejada:
kat a) < 40 GT - maksimaalne konksude arv jadas: 10 000 konksu jadas,
ühendatud ja kasutusvalmis, kuni 5 põhjaõngejada;
kat b) ≥ 40 GT ja < 150 GT - 15 000 konksu jadas, ühendatud ja kasu
tusvalmis, kuni 8 põhjaõngejada.

Laeva tüüp:

a) < 40 GT: 32 püügiluba
b) ≥ 40 GT ja < 150 GT: 3 püügiluba

Tasu

67 eurot GT ja kvartali kohta
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Geograafiline piir lubatud püügipiirkonnas

Koordinaadist 34°18′00″N põhja pool.
Lubatud laiendada kuni laiuskraadini 33°25′00″ korraga kuni 4 laeva
puhul, (1) mis tegutsevad rotatsioonisüsteemi alusel ja osalevad teadus
vaatlustes.
Üle 6 meremiili kaugusel kaldast

Sihtliigid

Lintsabad, merikogerlased ja muud põhjalähedased liigid

Lossimiskohustus Marokos

Vabatahtlik lossimine

Bioloogilise taastumise aeg

15. märtsist kuni 15. maini

Kaaspüük

0 % mõõkkalu ja pelaagilisi hailiike

Pardale võtmise kohustus

< 100 GT: vabatahtlik
≥ 100 GT: 1 Maroko meremees

Märkused

Nelja õngejadalaeva püügitegevuse laiendamist koordinaadist 34°18′00″
N lõuna poole tuleb hinnata pärast aastast kohaldamist, et mõõta võima
likku koosmõju Maroko laevastikuga ja kalavarudele avalduvat mõju.

(1) Kui olukord osutub soodsaks, võib ühiskomitee nõusolekul pärast aasta möödumist laiendatud püügipiirkonnas tegutsevate laevade
arvu läbi vaadata.

Kalapüügi teabeleht nr 3
Väikesemahuline kalapüük lõunas
Lubatud laevade arv

10

Lubatud püügivahendid

Veoõnged ja ritvõnged

Laeva tüüp:

< 80 GT

Tasu

67 eurot GT ja kvartali kohta

Geograafiline piir lubatud püügipiirkonnas

Koordinaadist 30°40′00″ N lõuna pool
Üle 3 meremiili kaugusel kaldast

Sihtliigid

Kotkaskala ja merikogerlased

Lossimiskohustus Marokos

Vabatahtlik lossimine

Bioloogilise taastumise aeg

—

Elussööda püügiks lubatud noot

Elussööda püügi korral on võrgu silmasuurus 8 mm
Üle 3 meremiili kaugusel kaldast kasutatav noot

Kaaspüük

0 % peajalgseid ja vähke
5 % teisi põhjalähedasi liike

Pardale võtmise kohustus

2 Maroko meremeest laeva kohta

L 328/25

ET

L 328/26

Euroopa Liidu Teataja

Kalapüügi teabeleht nr 4
Põhjalähedane püük
Lubatud laevade arv

16 laeva: 5 traalerit ja 11 õngejadalaeva

Lubatud püügivahend

— Traalerite jaoks:
— põhjatraal
— võrgusilma suurus 70 mm;
— kahekordne traalipära on keelatud;
— kahekordsest lõngast traalipära on keelatud.
— Õngejadalaevade jaoks:
— põhjaõngejada:
— maksimaalne konksude arv on 20 000 laeva kohta

Laeva tüüp:

Traalerid:
— maksimaalne tonnaaž 600 GT laeva kohta.
Õngejadalaevad:
— maksimaalne tonnaaž 150 GT laeva kohta.

Tasu

60 eurot GT ja kvartali kohta

Geograafiline piir lubatud püügipiirkonnas

Koordinaadist 29°N lõuna pool
Traalerid: üle 200 m samasügavusjoone;
õngejadalaevad: üle 12 meremiili kaugusel kaldast.

Sihtliigid

Merluus Merluccius senegalensis, lintsabad, bonito/pelamiid

Lossimiskohustus Marokos

30 % saagist püügireisi kohta

Bioloogilise taastumise aeg

—

Kaaspüük

0 % peajalgseid ja vähke ning 5 % süvamere haisid.

Pardale võtmise kohustus

4 Maroko meremeest õngejadalaevade puhul
7 Maroko meremeest traalerite puhul

Kalapüügi teabeleht nr 5
Tuunipüük
Lubatud laevade arv

27

Lubatud püügivahendid

Ritvõng ja veoõng

Geograafiline piir lubatud püügipiirkonnas

Üle 3 miili
Kogu Maroko Atlandi ookeani piirkond, välja arvatud punkte 33°30′
N/7°35′ W ja 35°48′ N/6°20′ W ühendavast joonest ida pool asuv
kaitsevöönd.

Sihtliik

Tuunid

7.12.2013
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Lossimiskohustus Marokos

25 % deklareeritud saagist, mis koosneb vööttuunist (Katsuwonus pelamis),
atlandi pelamiidist (Sarda sarda) ja makrelltuunist (Auxis thazard)
püügireisi kohta.

Bioloogilise taastumise aeg

—

Elussööda püügiks lubatud noot

Elussööda püügiks üle 3 meremiili kaugusel kaldast kasutatav noot, mille
silma suurus on 8 mm.

Tasu

35 eurot püütud tonni kohta

Ettemaks

7 000 euro suurune ettemaks aastase püügiloa taotlemisel

Pardale võtmise kohustus

3 Maroko meremeest laeva kohta

Kalapüügi teabeleht nr 6
Tööstuslik pelaagiline kalapüük
Lubatud laevade arv

18

Lubatud püügivahendid

Pelaagilised või poolpelaagilised traalerid

Lubatud kvoot

80 000 tonni aastas
— kuni 10 000 tonni kuus kogu laevastiku kohta;
— välja arvatud ajavahemik augustist oktoobrini, mil aastane püügi
ülemmäär on 15 000 tonni.

Laeva tüüp:

Tööstusliku pelaagilise püügi traaler

Lubatud laevade arv

Laevad, millel on lubatud kala püüda:
— 10 laeva, mille tonnaaž on üle 3 000 GT;
— 3 laeva, mille tonnaaž on vahemikus 150–3 000 GT;
— 5 laeva, mille tonnaaž on kuni 150 GT

Laeva maksimaalne lubatud tonnaaž

7 765 GT, võttes arvesse Euroopa liidu kalalaevastiku struktuuri.

Geograafiline piir lubatud püügipiirkonnas

Koordinaadist 29°N lõuna pool
— Külmutustraalerid: üle 15 meremiili kaugusel kaldast.
— RSW-mahutiga varustatud traalerid: üle 8 meremiili kaugusel kaldast.

Sihtliigid

Sardiinid, sardinellad, makrellid, hobumakrellid ja anšoovised.

Saagi koostis (liikide rühmade kaupa)

— hobumakrellid/makrellid/anšoovised: 65 %;
— sardiinid/sardinellad: 33 %;
— kaaspüük: 2 %
Kõnealuse saagi koostise võib ühiskomitee läbi vaadata.
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Lossimiskohustus Marokos

25 % saagist püügireisi kohta

Bioloogilise taastumise aeg

Laevad peavad järgima kõiki osakonna poolt lubatud kalapüügipiir
konnas kehtestatud bioloogilise taastumise aegu ja katkestama seal kala
püügi (1).

Lubatud võrgud

Pelaagilise või poolpelaagilise traali minimaalne venitatud silma suurus
on 40 mm.
Pelaagilist või poolpelaagilist traali võib kaitsta võrkkattega mille veni
tatud silma suurus on vähemalt 400 mm ja kaitserõngastega, mille vahe
on vähemalt 1,5 meetrit, välja arvatud traali taha paigutatud kaitserõn
gas, mis peab olema vähemalt 2 meetri kaugusel traali avast.
Traali tugevdamine või kahekordistamine kõigi muude vahenditega on
keelatud ning traal ei tohi mingil juhul sattuda muid liike peale lubatud
väikeste pelaagiliste liikide.

Kaaspüük

Kuni 2 % teisi liike.
Nimekiri kaaspüügil lubatud liikidest määratakse kindlaks Maroko õigus
aktidega pelaagiliste väikeliikide püügi kohta Atlandi ookeani lõunaosas.

Tööstuslik töötlemine

Saagi tööstuslik töötlemine kalajahuks ja/või õliks on rangelt keelatud.
Kahjustatud või vigastatud kalu, samuti saagi käitlemisel tekkinud jäät
meid võib siiski jahuks või õliks ümber töödelda, kui need ei ületa 5 %
kogu lubatud püügikogusest.

Tasu

Tööstusliku pelaagilise püügi külmutustraalerite puhul:
— 100 eurot tonni kohta; igakuine ettemaks.
Tööstusliku pelaagilise püügi traalerite puhul (värske kala):
— 35 eurot tonni kohta; igakuine ettemaks.
Lubatud püügi ületamisel korrutatakse tasu koefitsiendiga 3.

Pardale võtmise kohustus

Laeva tonnaaž < 150 GT:
— 2 Maroko meremeest
150 GT ≤ laeva tonnaaž < 1 500 GT:
— 4 Maroko meremeest
1 500 GT ≤ laeva tonnaaž < 5 000 GT:
— 8 Maroko meremeest
5 000 GT ≤ laeva tonnaaž < 7 765 GT:
— 16 Maroko meremeest

(1) Osakond teatab komisjonile sellisest otsusest ette, täpsustades asjaomased püügikeeluajad ja -alad.
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3. liide
VMS TEATE EDASTAMINE MAROKOLE
ASUKOHATEADE

Kood

Kohustuslik
(K)/
Vabatahtlik
(V)

Registreerimise algus

SR

O

Süsteemiga seotud andmed, mis märgivad registreerimise algust

Saaja

AD

O

Sõnumiga seotud andmed – saaja – riigi kolmetäheline ISO-kood
(ISO-3166)

Saatja

FR

O

Sõnumiga seotud andmed – saatja – riigi kolmetäheline ISO-kood
(ISO-3166)

Lipuriik

FS

O

Sõnumiga seotud andmed – lipuriigi kolmetäheline ISO-kood
(ISO-3166)

Sõnumi liik

TM

O

Sõnumiga seotud andmed – sõnumi liik (ENT, POS, EXI)

Raadiokutsung (IRCS)

RC

O

Laevaga seotud andmed – laeva rahvusvaheline raadiokutsung

Lepinguosalise
laevastikuregistri
sisenumber

IR

F

Laevaga seotud andmed – lepinguosalise universaalnumber (lipuriigi
kolmetäheline ISO-kood (ISO-3166), millele järgneb number)

Pardatähis

XR

O

Laevaga seotud andmed – laeva küljele kantud number (ISO 8859.1)

Laiuskraad

LT

O

Laeva asukohaga seotud andmed – asukoht kraadides ja
kümnendkraadides N/S DD.ddd (WGS84)

Pikkuskraad

LG

O

Laeva asukohaga seotud andmed – asukoht kraadides ja
kümnendkraadides N/S DD.ddd (WGS84)

Kurss

CO

O

Laeva sõidusuund 360° skaalal

Kiirus

SP

O

Laeva kiirus kümnendiksõlmedes

Kuupäev

DA

O

Laeva asukohaga seotud andmed – asukohateate registreerimise
kuupäev UTC (AAAA.KK.PP)

Kellaaeg

TI

O

Laeva asukohaga seotud andmed – asukohateate registreerimise
kellaaeg UTC (TT.MM)

Registreerimise lõpp

ER

O

Süsteemi osa, mis märgib registreerimise lõppu

Andmed

Sisu

Edastamise ajal tuleb esitada järgmine teave, et Maroko kalapüügiseirekeskus saaks teadet saatva kalapüügiseirekeskuse
identifitseerida:
— kalapüügiseirekeskuse serveri IP-aadress ja/või DNS viide;
— SSL sertifikaat (sertifitseerimisasutuse täielik andmekanal).
Andmeedastuse struktuur on järgmine:
1) kasutatavad tähemärgid peavad vastama standardile ISO 8859.1;
2) topeltkaldjoon (//) ja kood „SR” märgivad sõnumi algust;
3) iga andmeelement on identifitseeritav koodi järgi ja eraldatud topeltkaldjoonega (//) muudest andmeelementidest;
4) kaldjoon (/) eraldab väljakoodi ja andmeelementi;
5) kood „ER”, millele järgneb topeltkaldjoon (//) tähistab sõnumi lõppu;
6) vabatahtlikud andmeelemendid esitatakse sõnumi alguse ja lõpu vahel.

ET

L 328/30

Euroopa Liidu Teataja

7.12.2013

4 liide
KALAPÜÜGI PIIRKONNA KOORDINAADID

Teabeleht

Liik

Kalapüügi piirkond (laiuskraad)

1

Väikesemahuline kalapüük
põhjas: pelaagiline

34°18′00″N – 35°48′00″N (laiendamine kuni
33°25′00″N vastavalt kalapüügi teabelehega
nr 1 ettenähtud tingimustele)

Üle 2 miili

2

Väikesemahuline kalapüük
põhjas: õngejada

34°18′00″N – 35°48′00″N (laiendamine kuni
33°25′00″N vastavalt kalapüügi teabelehega
nr 2 ettenähtud tingimustele)

Üle 6 miili

3

Väikesemahuline püük
lõunaosas

Koordinaadist 30°40′00″ lõunas

Üle 3 miili

4

Põhjalähedane püük

Koordinaadist 29°00′00″ lõunas

Õngejadalaevad: Üle 12 miili

Kaugus kaldast

Traalerid: üle 200 m
samasügavusjoone
5

Tuunipüük

Kogu Atlandi ookean, välja arvatud järgmine
piirkond: 35°48′N; 6°20′W/33°30′N; 7°35′W

Üle 3 miili ja sööda puhul
üle 3 miili

6

Tööstuslik pelaagiline
kalapüük

Koordinaadist 29°00′00″N lõunas

Üle 15 miili (külmutuslaevad)
Üle 8 miili (RSW-mahutitega
laevad)

Enne protokolli jõustumist teatab osakond komisjonile Maroko piirkondade lähtejoonte, Maroko kalapüügipiirkondade
ning navigeerimiseks ja kalapüügiks keelatud piirkondade geograafilised koordinaadid. Samuti teatab osakond vähemalt
kuu aega ette kõnealuste piiride igast muudatusest.
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5. liide
MAROKO KALAPÜÜGISEIREKESKUSE ANDMED
Maroko kalapüügiseirekeskuse NIMI: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche)
Tel: +212 5 37 68 81 45/46
Faks: +212 5 37 68 83 29/82
E-posti aadress:
cnsnp@mpm.gov.ma
cnsnp.radio@mpm.gov.ma
Raadiojaama andmed:
Raadiokutsung: CNM
Sagedusriba

Laeva saatesagedus

Laeva vastuvõtusagedus

8

8 285 kHz

8 809 kHz

12

12 245 kHz

13 092 kHz

16

16 393 kHz

17 275 kHz

VMSi andmete edastamise protokolli eest vastutavate isikute e-posti aadressid:
boukhanfra@mpm.gov.ma
belhad@mpm.gov.ma
abida@mpm.gov.ma

ICCATi TUUNIPÜÜGIPÄEVIK

6. liide
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PÜÜGIPÄEVIK (V.A TUUNIPÜÜK)
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7. liide

Muu kui tuunipüügi puhul kasutatava püügipäeviku vorming määratakse kindlaks vastastikusel kokkuleppel enne käesoleva protokolli jõustumist.
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8. liide
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10. liide
MEREKALAPÜÜGI OSAKONNA RAADIOJAAMA ANDMED
MMSI:

242 069 000

Kutsung:

CNM

Asukoht:

Rabat

Sagedusvahemik:

1,6 kuni 30 mHz

Saateklass:

SSB-AIA-J2B

Kiirgusvõimsus:

800 W

Töösagedused
Sagedusriba

Kanal

Saatesagedus

Vastuvõtusagedus

Sagedusriba 8

831

8 285 KHz

8 809 KHz

Sagedusriba 12

1206

12 245 KHz

13 092 KHz

Sagedusriba 16

1612

16 393 KHz

17 275 KHz

Jaama tööaeg
Ajavahemik

Kellaajad

Tööpäevad

8.30–16.30

Laupäev, pühapäev ja pühad

9.30–14.00

VHF:

Kanal 16

Kanal 70 ASN

Tüüp:

DP-5

Saateklass:

ARQ-FEC

Number:

31356

Numbrid

212 5 37 68 8329

Raadioteleks:

Faks:
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11. liide
KALAPÜÜGIANDMETE ELEKTROONILISE ARUANDLUSSÜSTEEMI (ERS) KASUTAMIST JA RAKENDAMIST
KÄSITLEV PROTOKOLL
Üldsätted
1. Iga ELi kalalaev peab olema varustatud elektroonilise aruandlussüsteemiga („ERS” –Electronic Reporting System), mis
võimaldab registreerida ja edastada laeva püügitegevusega seotud andmeid („ERSi andmed”) kogu selle aja jooksul, mil
laev viibib Maroko kalapüügipiirkonnas.
2. Kui ELi laeval ei ole ERSi või kui laeva ERS ei ole töökorras, ei ole laeval lubatud püügitegevuseks Maroko kalapüü
gipiirkonda siseneda.
3. ERSi andmed edastatakse vastavalt laeva lipuriigi menetlustele lipuriigi kalapüügiseirekeskusele.
4. Lipuriigi kalapüügiseirekeskus edastab laevalt saadetud kiirteated (COE, COX, PNO) automaatselt ja viivitamata
Maroko kalapüügiseirekeskusele. Igapäevased püügiaruanded (FAR) tehakse Maroko kalapüügiseirekeskusele automaat
selt ja viivitamata kättesaadavaks.
5. Lipuriik ja Maroko tagavad, et mõlema riigi kalapüügiseirekeskus on varustatud elektrooniliste seadmete ja tarkvaraga,
mis on vajalikud ERSi andmete automaatseks edastuseks XML-vormingus, mis on kättesaadav Euroopa Komisjoni
merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi veebisaidil, ning et neil on andmete säilitamise kord, mis võimaldab
registreerida ja säilitada ERSi andmeid arvutis loetavas vormingus vähemalt kolme aasta jooksul.
6. Vormingu muutmine või ajakohastamine peab olema identifitseeritud ja dateeritud ning seda peab saama kasutada
selle rakendamisest kuue kuu möödumisel.
7. ERSi andmete edastamiseks kasutatakse elektroonilisi sidekanaleid, mida ELi nimel haldab Euroopa Komisjon ja mis
on identifitseeritavad kui kiiredastuskanalid (DEH – Data Exchange Highway).
8. Lipuriik ja Maroko määravad kumbki ühe ERSi korrespondendi, kelle ülesanne on olla kontaktisikuks.
9. ERSi korrespondent määratakse vähemalt kuueks kuuks.
10. Pärast süsteemi toimima hakkamist teatavad lipuriigi ja Maroko kalapüügiseirekeskused teineteisele oma ERSi korres
pondendi andmed (nimi, aadress, telefon, teleks, e-post). ERSi korrespondendi andmete igast muudatusest tuleb
viivitamata teatada.
Laev ja ERSi andmete edastamine
11. ELi kalalaev peab:
a) edastama iga päev iga Maroko kalapüügipiirkonnas viibitud päeva ERSi andmed;
b) registreerima iga nooda, traali või õngejadaga püütud ja pardal olevad püügikogused liikide kaupa, tuues välja nii
sihtliigi, kaaspüügi kui ka vette tagasi lastud kogused;
c) registreerima iga Maroko väljastatud püügiloal kirjas oleva liigi puhul ka nullpüügi;
d) identifitseerima iga liigi vastava liigi FAO kolmetähelise koodi järgi;
e) esitama kogused eluskaalu kilogrammides või vajaduse korral kalade arvuna;
f) registreerima ERSi andmetesse lossitavad ja/või ümberlaaditavad kogused liikide kaupa;
g) registreerima iga Maroko kalapüügipiirkonda sisenemise (COE) ja sellest lahkumise (COX) korral ERSi andmetesse
erisõnumi, milles on esitatud iga Maroko väljastatud püügiloal kirjas oleva liigi kogus pardal püügipiirkonda
sisenemise või püügipiirkonnast lahkumise hetkel;
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h) edastama elektroonilisel teel iga päev hiljemalt kell 23.59 (UTC) lipuriigi kalapüügiseirekeskusele ERSi andmed
punktis 5 osutatud XML-vormingus.
12. Registreeritud ja edastatud ERSi andmete täpsuse eest vastutab kapten.
13. Lipuriigi kalapüügiseirekeskus edastab ERSi andmed automaatselt ja viivitamata Maroko kalapüügiseirekeskusele,
punktis 5 osutatud XML-vormingus.
14. Maroko kalapüügiseirekeskus peab kinnitama kõigi ERSi andmete kättesaamist kinnitusteatega (RET).
15. Maroko kalapüügiseirekeskus käsitleb kõiki ERSi andmeid konfidentsiaalsetena.
Rike laeva pardal olevas ERSis ja/või ERSi andmete edastamises laeva ja lipuriigi kalapüügiseirekeskuse vahel
16. Lipuriik teavitab kaptenit ja/või nende lipu all sõitva laeva omanikku või tema esindajat viivitamata laeva pardale
paigaldatud ERSi igast tehnilisest rikkest või sellest, et ERSi andmete edastamine laeva ja lipuriigi kalapüügiseirekes
kuse vahel ei toimi.
17. Lipuriik teavitab Marokot avastatud rikkest ja selle parandamiseks võetud meetmetest.
18. Laeva pardal oleva ERSi rikke puhul tagab kapten ja/või laevaomanik ERSi parandamise või väljavahetamise 10
tööpäeva jooksul. Kui laev peatub selle 10 tööpäeva jooksul sadamas, saab ta oma püügitegevust Maroko kalapüü
gipiirkonnas alustada uuesti alles pärast seda, kui ERS on jälle täielikult korras, välja arvatud Maroko väljastatud eriloa
alusel.
19. Pärast ERSi riket võib kalalaev sadamast lahkuda üksnes pärast seda, kui:
a) kõnealune süsteem on lipuriigi vajadusi rahuldavalt uuesti töökorras või
b) ta saab lipuriigilt vastava loa. Viimati osutatud juhul teavitab lipuriik Marokot oma otsusest enne laeva lahkumist.
20. Iga rikkis ERSiga Maroko kalapüügipiirkonnas kala püüdev ELi laev edastab iga päev enne kella 23.59 (UTC) oma
lipuriigi kalapüügiseirekeskusele ERSi andmed mõne muu toimiva elektroonilise sidekanali abil.
21. Punktis 11 osutatud ERSi andmed, mida ei ole võimalik Marokole ERSi abil rikke tõttu edastada, edastab lipuriigi
kalapüügiseirekeskus Maroko kalapüügiseirekeskusele mõnel muul vastastikku sobival elektroonilisel viisil. Sellist
alternatiivset edastamist loetakse prioriteediks, arvestades, et tavapäraselt kohaldatavaid edastamistähtaegu ei ole
võimalik kohaldada.
22. Kui Maroko kalapüügiseirekeskus ei ole saanud ERSi kolme üksteisele järgneva päeva jooksul, võib Maroko anda
laevale juhised pöörduda asja uurimiseks viivitamata Maroko määratud sadamasse.
Kalapüügiseirekeskuse rike – Maroko kalapüügiseirekeskus ei saa ERSi andmeid kätte
23. Kui kalapüügiseirekeskus ei saa ERSi andmeid kätte, teavitab tema ERSi korrespondent viivitamata teise kalapüü
giseirekeskuse korrespondenti, tehes vajaduse korral koostööd seni, kuni probleemile leitakse lahendus.
24. Lipuriigi kalapüügiseirekeskus ja Maroko kalapüügiseirekeskus lepivad kokku alternatiivsetes elektroonilistes sideva
hendites, mida tuleb kalapüügiseirekeskuste rikete puhul ERSi andmete edastamiseks kasutada, ning teavitavad teine
teist viivitamata sidevahenditega seotud igast muudatusest.
25. Kui Maroko kalapüügiseirekeskus teatab, et ei ole ERSi andmeid kätte saanud, selgitab lipuriigi kalapüügiseirekeskus
välja probleemi põhjuse ja võtab asjakohased meetmed probleemi lahendamiseks. Lipuriigi kalapüügiseirekeskus
teatab Maroko kalapüügiseirekeskusele ja ELile 24 tunni jooksul oma analüüsi tulemused ja võetud meetmed.
26. Kui probleemi lahendamine kestab üle 24 tunni, edastab lipuriigi kalapüügiseirekeskus viivitamata puuduolevad ERSi
andmed Maroko kalapüügiseirekeskusele, kasutades selleks punktis 24 osutatud alternatiivset elektroonilist viisi.
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27. Maroko teavitab oma pädevaid kontrollitalitusi, et ELi laevad ei riku ERSi andmeid edastamata jättes seadust, vaid et
tegemist on kalapüügiseirekeskuse rikkega.
Kalapüügiseirekeskuse hooldus
28. Kalapüügiseirekeskuse korralistest hooldustöödest (hoolduskava), mis võivad mõjutada ERSi andmete vahetamist,
tuleb teist kalapüügiseirekeskust teavitada vähemalt 72 tundi enne tegevust, teatades võimaluse korral hoolduse
kuupäeva ja kestuse. Ettekavandamata hooldustööde puhul edastatakse vastav teave teisele kalapüügiseirekeskusele
nii kiiresti kui võimalik.
29. Hoolduse kestel võib süsteemi uuesti töökorda seadmisel tekkida ERSi andmete kättesaadavaks tegemisel takistusi.
Asjaomased ERSi andmed tehakse kättesaadavaks vahetult pärast hooldustööde lõppu.
30. Kui hooldustööd kestavad üle 24 tunni, edastatakse ERSi andmed teisele kalapüügiseirekeskusele, kasutades selleks
punktis 24 osutatud alternatiivset elektroonilist viisi.
31. Maroko teavitab oma pädevaid kontrollitalitusi, et ELi laevad ei riku ERSi andmeid edastamata jättes seadust, vaid et
tegemist on hooldustöödega ühes kalapüügiseirekeskuses.
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