
HRVATSKI SABOR

Klasa: 302-01/08-01/01 
Urbroj: 55-08-02

Zagreb, 12. ožujka 2008.

ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA 

PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA

Na temelju članka 32. stavak 1. podstavak 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u 
prilogu upućujem Izvješće Vlade Republike Hrvatske o aktivnostima vezanim za pregovore 
s Europskom unijom i za Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas (ZERP), koje je predsjedniku 
Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. ožujka 2008. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i rjegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. se. Ivu Sanadera, predsjednika Vlade 
Republike Hrvatske, Jadranku Kosor, potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske i ministricu 
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Gordana Jandrokovića, ministra vanjskih 
poslova i europskih integracija, Božidara Kalmetu, ministra mora, prometa i infrastrukture, 
mr. sc. Božidara Pankretića, ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Biancu 
Matković, državnu tajnicu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i Branka 
Bačića, državnog tajnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa: 302-01/03-01/02
Urbroj: 5030102-08-1

Zagreb, 12. ožujka 2008.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Izvješće Vlade Republike Hrvatske o aktivnostima vezanim za pregovore s
Europskom unijom i za Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas (ZERP)

Na temelju članka 111. Poslovnika Hrvatskoga sabora Vlada Republike 
Hrvatske dostavlja Izvješće Vlade Republike Hrvatske o aktivnostima vezanim za pregovore 
s Europskom unijom i za Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas (ZERP).

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. sc. Ivu Sanadera, predsjednika Vlade 
Republike Hrvatske, Jadranku Kosor, dipl. iur., potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske i 
ministricu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Gordana Jandrokovića, 
ministra vanjskih poslova i europskih integracija, Božidara Kalmetu, ministra mora, prometa 
i infrastrukture, mr. sc. Božidara Pankretića, ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 
razvoja, E.iancu Matković, državnu tajnicu u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih 
integracija i Branka Đačića, državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKA

IZ VJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O AKTIVNOSTIMA 
VEZANIM ZA PREGOVORE S EUROPSKOM UNIJOM I ZA 

ZAŠTIĆENI EKOLOŠKO-RIBOLOVNI POJAS (ZERP)

Zagreb, ožujak 2008.



KRATKI PRIKAZ TRENUTNOG STANJA PREGOVORA RH -  EU

OTVORENA I PROVIZORNO ZATVORENA POGLAVLJA PREGOVORA

25 Znanost istraživanje
26 Obrazovanje i kultura

ČETRNAEST POGLAVLTA -  OTVORENI PREGOVORI

U svim otvorenim poglavljima (osim onih koja su privremeno zatvorena) RH je dobila mjerila za 
zatvaranje (brojka navedena u zagradama). Ukupno je određeno 39 mjerila za zatvaranje pregovora u 
tim poglavljima. RH intenzivno radi na ispunjavanju svih zadatih mjerila.

17 Ekonomska i monetarna politika
20 Poduzetništvo i industrijska politika
29 Carinska unija
7 Pravo inte ektualnog vlasništva 
3 Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga 
6 Pravo trgovačkih društava
9 Financijski usluge
10 Informac jsko društvo i mediji
18 Statistika
32 Financijs d nadzor
28 Zaštita potrošača i zdravlja
30 Vanjski cdnosi
21 Trans-euiopske mreže
33 Financijske i proračunske odredbe

(1 mjerilo) 
(1 mjerilo) 
(3 mjerila) 
(2 mjerila) 
(6 mjerila) 
(4 mjerila) 
(5 mjerila) 
(3 mjerila) 
(2 mjerila) 
(5 mjerila) 
(4 mjerila) 
(1 mjerilo) 
(1 mjerilo) 
(1 mjerilo)

DODATNA POGLAVLJA ZA KOJA JE HRVATSKA PREDALA PREGOVARAČKA 
STAJALIŠTA: kvalificirana za otvaranje - postupak izrade i usvajanja Zajedničkih stajališta EU u 
tijeku

14 Prometna politika (Pregovaračko stajalište RH predano 08/06/07)
15 Energetika (Pregovaračko stajalište RH predano 11/07/07)
2 Sloboda kretanja radnika (Pregovaračko stajalište RH predano 20/07/07)

MJERILA ZA OTVARANJE POGLAVLJA -  jedanaest poglavlja (23)

Poglavlja u kojima je RH formalno dostavila EK dokumente koja zahtijevaju mjerila za otvaranje 
pregovora (6 poglavlja):

• 11 Poljoprivreda i ruralni razvitak

• 19 Socijalna politika i zapošljavanje

• 1 Sit boda kretanja roba

• 24 P: avda, sloboda i sigurnost

• 4 Sic boda kretanja kapitala

• 27 Okoliš



Poglavlja u cojima RH još radi na dokumentima koja zahtijevaju mjerila za otvaranje (5 poglavlja):

• 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

• 12 S igurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

• 5 Ja/ne nabave

• 8 Tržišno natjecanje

• 23 Pravosuđe i temeljna prava

POGLAVLJA O KOJIMA TRAJE RASPRAVA NA STRANI EU (donošenje formalnih odluka 
zaustavljeno do rješenja pitanja ZERP-a)

1) usvajanje Zajedničkih stajališta EU:

• 14 " Prometna politika" - u Vijeću (RS za proširenje)

• 15 " Energetika" - u Vijeću (RS za proširenje)

• 2 "Sloboda kretanja radnika" -  EK radi na izradi nacrta

2) dokumenti za ispunjavanje mjerila za otvaranje -  nakon dobivene pozitivne ocjene EK

• 11 Poljoprivreda i ruralni razvitak

• 19 Socijalna politika i zapošljavanje

• 1 Sloboda kretanja roba

• 24 Pravda, sloboda i sigurnost

3) u fazi rasf rave o screening izvješću:

• 13 Ribarstvo

• 31 Vanjska, sigurnosna i obrambena politika



KRONOLOGIJA I PODSJETNIK O ZERP-u

3.1 stopada 2003. proglašen ZERP - Hrvatski sabor (HS) donio Odluku o proširenju 
jurisdikcije RH na Jadranskom moru.

Tijekom 2004. održana su tri trilateralna sastanka RH -  RS -  TR (12. veljače 
2004. u Trstu, 11. ožujka 2004. u Portorožu, 7. travnja 2004. u Puli) o pitanjima 
unaprjeđenja suradnje na Jadranu, s ciljem harmoniziranja provedbe Odluke HS-a s 
našim susjedima i u duhu EU

3. l ipnja 2004.- HS donio Odluku o dopuni odluke o proširenju jurisdikcije RH na 
Jad’anskom moru kojom se suspendira primjena ZERP-a na države članice EU dok 
RH s EZ ne sklopi Partnerski ugovor o ribarstvu

4. lipnja 2004. je održan četvrti trilateralni sastanak RH -  RS -  TR u Bruxellesu, uz 
sudjelovanje EK, na kojem je RH izvijestila o Odluci HS od 3. lipnja te je o istome 
potpisan Zapisnik {Agreed minutes)

U lipnju 2004., Europsko vijeće u svojim zaključcima pozdravlja odluku RH kojom 
se suspendira primjena ZERP-a na države članice EU te ,,dogovor“ postignut na 
sastanku 4. lipnja 2004. g.

15. prosinca 2006. Hrvatski Sabor je donio Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o 
proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru.

Terreljem te odluke puna primjena pravnog režima ZERP-a na ribarske i druge 
brocove država članica EU započela je 1. siječnja 2008.

Konzultacije sa talijanskom odnosno slovenskom stranom o primjeni ZERP-a uz 
prisutnost EK započele su krajem 2006 (prosinac 2006) i odvijale su se tijekom 
200'h godine. Održane su brojne konzultacije na tehničkoj i političkoj razini u 
bilateralnom i u trilateralnom formatu RH-TR-RS uz prisutnost EK.

Održano je sedam krugova tehničkih konzultacija te nekoliko susreta na premijerskoj i 
ministarskoj razini, kao i na razini državnih tajnika.

Cilj konzultacija bilo je upoznavanje zainteresiranih strana s konkretnim mjerama 
koje RH primjenjuje u ZERP-a i prikazivanje njihove usklađenosti s propisima 
EU, a sve kako bi se stvorili uvjeti za neometan početak primjene tog režima na 
članice EU od 1. siječnja 2008. godine.

Posl ednje tehničke konzultacije RH sa Italijom, Slovenijom i EK održane su 27. 
lipnja 2007., u Bruxellesu.(Tijekom razgovora RH je pokazala otvorenost za 
iznalaženje rješenja ukoliko bi neka od prezentiranih mjera predstavljala izniman 
problem.)



Na pismo EK iz lipnja 2007. godine kojim je predloženo podizanje dijaloga na 
pol ličku razinu, RH se očitovala predloživši održavanje još jednog kruga konzultacija 
na tehničkoj razini prije njihovog podizanja na političku razinu. U drugoj polovici 
20C7. nije više bilo sastanaka na temu ZERP-a..

Europsko vijeće (14. prosinca 2007) te Vijeće za opće poslove i vanjska pitanja 
(G^vERC) je u dva navrata (10. prosinca 2007. i 18. veljače 2008.) pozvalo Hrvatsku 
da i cijelosti poštuje dogovor prihvaćen 4. lipnja 2004. i da ne primjenjuje nijedan 
aspekt ZERP-a na države članice EU dok ne dođe do zajedničkog dogovora u duhu 
EU

9. veljače 2008. godine, na marginama 44. Munchenske konferencije o sigurnosnoj 
politici, mvpei Jandroković sastao se s mvp RS Rupelom. Na sastanku se potvrdila 
načelna spremnost obiju strana za pronalaženjem rješenja za pitanje ZERP-a.

EU je u više navrata istaknula da očekuje od nove hrvatske Vlade da što brže pronađe 
rješenje u dogovoru sa Slovenijom i Italijom (Wallstrom, Rehn, Janša), uz pomoć EK, 
bude li to potrebno. Povjerenik EK za proširenje Rehn je naglasio da bi u slučaju da 
Hrvatska ne pronađe rješenje to imalo posljedice na proces pristupanja EU


