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  Na temelju članka 1018. i članka 33. Pomorskog zakonika (Narodne novine, 
broj 181/04), a u svezi sa člankom 55. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, Hrvatski 
sabor je na sjednici održanoj _______________________________, 2006., donio 
 
 
 

O D L U K U 
 

o izmjeni i dopunama Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske  
na Jadranskom moru 

 
 
 
 1. U Odluci o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru 
(Narodne novine, broj 157/03 i 77/04), u točki 3. stavak 2. mijenja se i glasi:  
 
  "Za države članice Europske unije primjena pravnog režima Zaštićenog 
ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske započet će najkasnije s danom 1. siječnja 
2008., od kada će se za ribarske brodove Europske zajednice primjenjivati ribolovni i 
ekološki propisi Republike Hrvatske.". 
 
  Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:  
 
  "Hrvatska će kroz partnerski odnos s državama članicama Europske unije i 
Europskom komisijom, sukladno svojem statusu države kandidatkinje koja pregovara o 
pristupanju u punopravno članstvo Europske unije i važnosti promicanja dobrosusjedskih 
odnosa, nastaviti dijalog o mjerama kojima se osiguravaju održivi ribolov i zaštita morskog 
okoliša u Jadranu, vodeći pritom računa o temeljnim načelima Zajedničke ribarske politike 
Europske zajednice, podacima i znanstvenim podlogama prikupljenim kroz nacionalne i 
međunarodne projekte (poput FAO-AdriaMed, MEDITS te DemMon projekta) te pozitivnim 
propisima Republike Hrvatske i zainteresiranim stranama. 
 
  Ova Odluka ni na koji način ne prejudicira rješavanje ostalih pitanja s 
državama članicama EU, koji će se nastaviti rješavati sukladno međunarodnom pravu, te u 
duhu prijateljskih odnosa i dobrih EU običaja.". 
 
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 



O b r a z l o ž e n j e  
 
 
 
 

 Okolnosti koje su postojale kada je Hrvatski sabor 3. lipnja 2004. godine donio 
Odluku o dopuni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru, a 
kojom je suspendirana primjena Zaštićenog  ekološko-ribolovnog pojasa (ZERP-a) u odnosu 
na ribarske brodove Zajednice sve do sklapanja Ugovora o partnerstvu u ribarstvu između 
Europske zajednice i Republike Hrvatske, značajno su se promijenile. 

 
 Republika Hrvatska je u međuvremenu, 3. listopada 2005. godine, započela 

pregovore o pristupanju Europskoj uniji. 
 
 Talijanska Republika je 31. siječnja 2006. proglasila Zaštićeni ekološki pojas i 

u dijelu Jadranskog mora, te je time stvorila pretpostavke za primjenu nacionalnih propisa 
glede zaštite morskog okoliša i u odnosu na hrvatske brodove koji plove Jadranom.  

 
  Dakle, kako je od donošenja navedene Odluke Hrvatskoga sabora od 3. lipnja 
2004. godine, došlo do promjene okolnosti, te kako nije izgledno da će doći do sklapanja 
Ugovora o ribarstvu s Europskom zajednicom, a s ciljem primjene pravnog režima zaštićenog  
ekološko-ribolovnog pojasa (ZERP-a) Republike Hrvatske za države članice Europske unije, 
potrebno je donijeti novu Odluku Hrvatskoga sabora kojom će se izmijeniti gore navedena 
Odluka Hrvatskoga sabora od 3. lipnja 2004. godine.  
 

 Vodeći se perspektivom skorog članstva Republike Hrvatske u EU, te 
osnovnim načelima uređenja Zajedničke ribarske politike poput načela održivog ribolova te 
nediskriminacije u pristupu ribolovnim bogatstvima isključivog gospodarskog pojasa, cilj 
djelovanja Republike Hrvatske je primjena ribarskih i ekoloških propisa Republike Hrvatske i 
na ribarske brodove Zajednice. 
 
 


