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A zona ecológica e de pesca (ZERP) na Croácia 

1. Introdução 
 
Ainda que a criação da Zona de Protecção Ecológica e de Pesca (em croata, Zaštićeni ekološko-
ribolovni pojas, ZERP) por parte da Croácia se justifique enquanto medida de gestão dos 
recursos haliêuticos, o seu alcance é bem mais vasto. Com efeito, a interferência de diferendos 
fronteiriços e um nacionalismo retórico levantam sérios obstáculos à conclusão de acordos 
técnicos. A questão da ZERP tornou-se um dossiê prioritário nas negociações de adesão da 
Croácia à União Europeia. 
 
O Código Marítimo croata de 1994 previa já a aplicação de uma jurisdição alargada. A ZERP 
foi criada por iniciativa do Partido dos Camponeses Croata, que integrava a coligação que se 
encontrava no governo em 2003. 
 
A decisão de criação (ver anexo II) da Zona de Protecção Ecológica e de Pesca foi publicada em 
3 de Outubro de 2003, sob o governo de Ivica Račan, e entrou em vigor um ano depois, mas 
excluindo do seu âmbito de aplicação os Estados-Membros da UE. Desde 1 de Janeiro de 2008, 
a ZERP é plenamente aplicável, mesmo para os Estados-Membros da UE. 
 

Com a criação da ZERP, a 
Croácia alargou a sua 
jurisdição em alto mar em 
23 870 km2 para além das 
suas águas territoriais (31 
757 km²).  
 
Os limites da ZERP 
ultrapassam as águas 
territoriais croatas. Terão 
sido estabelecidos em 
conformidade com o 
Tratado concluído em 1968 
entre a Itália e a República 
Federal Socialista da 
Jugoslávia e o Tratado 
concluído em 2001 entre a 
Croácia e a República 
Federal da Jugoslávia. 

Assim, nos termos do Tratado de 1968, a ZERP atinge a linha mediana ítalo-croata no leito da 
plataforma continental no Adriático. 

Águas croatas
ZERP

Águas eslovenas

Juridições no norte do Adriático 

Águas italianas 
Mar alto

 
Em princípio, a ZERP deve garantir a todos os países liberdade de navegação e de sobrevoo, 
bem como liberdade de instalação de cabos e ductos submarinos. Em matéria de pesca, o regime 
da ZERP prevê a conclusão de acordos com outros Estados para explorar o saldo do volume 
admissível de capturas, que será fixado de modo a preservar os recursos haliêuticos. A ZERP 
permite às autoridades croatas exercer competências no domínio da protecção de um meio 
marinho vulnerável, bem como no da exploração dos recursos da pesca. 
 
Embora o Direito do Mar preveja o alargamento das jurisdições marítimas, as pretensões croatas 
ultrapassam o acervo comunitário e levantam sérios problemas de gestão dos recursos e de 
controlo da pesca. 
 
À data da redacção da presente nota, não haviam sido registados muitos incidentes no interior da 
ZERP. Em 3 de Janeiro de 2008, a marinha croata interceptou um arrastão italiano com três 
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pescadores a bordo, que conduziu ao porto de Vis. Na realidade, este incidente não estará 
directamente relacionado com a ZERP, uma vez que o arrastão terá sido apresado nas águas 
territoriais croatas. Em 6 de Fevereiro de 2008, o cargueiro turco UND Adriyatik incendiou-se 
no limite da ZERP. A Croácia considerou este incidente como um teste à eficácia da ZERP. 
 
Para a Eslovénia e a Itália, a criação da ZERP constitui uma questão prévia a qualquer discussão 
aprofundada das soluções alternativas de gestão e conservação dos recursos haliêuticos. Apesar 
de tudo, cada um dos Estados vizinhos da Croácia tem uma percepção muito diferente da 
criação da ZERP. A Itália atribui grande importância aos potenciais efeitos económicos das 
restrições aplicáveis à pesca. Com efeito, antes da instauração da ZERP, o valor das capturas da 
frota italiana na zona era estimado em 300 milhões de euros, ou seja, dez vezes o valor das 
capturas croatas. A Federcoopesca (Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca – 
Federação Nacional das Cooperativas de Pesca) estima que um terço do valor das capturas 
italianas provém da ZERP. 
 
Por seu turno, a Eslovénia pretende conservar o acesso histórico para um número limitado de 
navios de pesca com possibilidades muito restritas nas águas territoriais croatas, ao longo da 
parte noroeste de Ístria. 
 
Com efeito, as capturas anuais da Eslovénia ascendem a cerca de 1 000 toneladas, das quais 
40% realizadas em águas internacionais. Das 165 embarcações da frota eslovena, apenas 23 têm 
um comprimento superior a 12 metros. Os potenciais problemas de acesso afectariam estas 23 
embarcações e incidiriam em capturas da ordem das 400 toneladas anuais. 
 
O programa operacional da Eslovénia para o Fundo Europeu das Pescas prevê a aplicação de 
disposições de “cessação temporária das actividades de pesca”. Esta medida foi prevista no 
intuito de reduzir o esforço de pesca por parte da frota eslovena, que opera normalmente em 
águas internacionais e que poderá ser afectada pela ZERP croata. A Eslovénia considera que tal 
situação será meramente temporária. 
 
A Eslovénia, cuja costa tem uma extensão de apenas 46,6 quilómetros, tem um diferendo 
fronteiriço e de acesso marítimo com a Croácia. Para a Eslovénia, a ZERP está ligada ao 
diferendo fronteiriço da baía de Piran.  
.  
O Governo esloveno, acusado de pouca firmeza na defesa dos interesses nacionais, reiterou que 
a questão deveria ser tratada ao nível da UE. O Primeiro-Ministro Janez Janša declarou que 
incumbiria à Croácia dar o próximo passo, aplicando integralmente o acordo de 2004 ou 
apresentando uma nova proposta. Janez Janša anunciou que a Eslovénia não tirará partido da sua 
Presidência da UE, mas que esta tão-pouco deverá constituir um obstáculo à defesa dos 
interesses da Eslovénia. A Eslovénia bloqueou a abertura do capítulo “Pesca” das negociações 
de adesão da Croácia à União Europeia. 
 
Uma nova moratória não se afigura suficiente para que a Itália e a Eslovénia se voltem a sentar à 
mesa das negociações. Uma reestruturação da zona de protecção centrada na fossa de 
Pomo/Jabuka justificar-se-ia do ponto de vista científico e tornaria supérflua a manutenção da 
ZERP. 
 
A margem de manobra do novo Governo croata presidido por Ivo Sanader é muito limitada, na 
medida em que a criação da ZERP desfruta de vasto apoio político na Croácia. O Partido Social 
Liberal Croata (HSLS), o Partido dos Camponeses Croata (HSS) e o Centro Democrático 
apoiam a ZERP. A União Democrática Croata (HDZ) do Primeiro-Ministro Ivo Sanader, 
mantém uma posição mais flexível, atenta às possíveis reacções da União Europeia. Contudo, 
dadas as posições favoráveis à ZERP da aliança do Partido Social Liberal Croata com o Partido 
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dos Camponeses Croata, não se afigura fácil a sua eventual abolição. Ainda que esta aliança 
disponha apenas de 8 deputados num total de 153, a sua posição no seio do Governo é muito 
sólida, uma vez que este depende dela para ter a maioria. A opinião pública croata é muito 
favorável à manutenção da ZERP. 
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2. Questões jurídicas ligadas à ZERP 
 
Para criar a ZERP, a Croácia apoiou-se na Convenção de Montego Bay sobre o Direito do Mar, 
tendo o Governo croata informado as Nações Unidas (ver anexo III) da sua decisão antes de a 
pôr em prática. Não obstante, a Croácia não respeitou o artigo 123.º da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar no que respeita à consulta dos países vizinhos. 
 
Em geral, as regulamentações técnicas da UE são mais estritas do que a regulamentação croata. 
Os pescadores da UE não deverão, portanto, ter dificuldade em conformar-se às normas croatas.  
 
Todavia, a Croácia pretende, aparentemente, continuar a controlar e a limitar o acesso no futuro, 
enquanto o acervo comunitário prevê o acesso sem restrições dos navios dos Estados-Membros 
às zonas económicas exclusivas. 
 
O Capítulo III do Regulamento  (CE) n.º 1967/2006, relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera o Regulamento 
(CEE) n.º 2847/93 e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94, previa que os 
Estados-Membros deviam definir pela primeira vez, até 31 de Dezembro de 2007, as zonas 
protegidas e as possíveis medidas de gestão a aplicar nessas zonas, tanto em águas sob a sua 
jurisdição, como fora dessas águas. No que respeita às zonas nacionais protegidas, o artigo 7.º 
previa: “Sempre que uma zona protegida situada nas águas territoriais de um 
Estado-Membro seja susceptível de afectar os navios de outro Estado-Membro, a sua 
designação só é feita após consulta da Comissão, do Estado-Membro e do respectivo 
Conselho Consultivo”. 
 
A Croácia argumenta que a criação da ZERP é justificada pelas orientações gerais do "Plano de 
acção comunitário para a conservação e a exploração sustentável dos recursos haliêuticos no 
mar Mediterrâneo no âmbito da política comum da pesca", adoptadas em Dezembro de 2002 
pelo Conselho Agricultura e Pesca da UE. Este plano evoca a perspectiva da criação de novas 
zonas de protecção da pesca na bacia do Mediterrâneo. Aliás, a Croácia afirma que a zona de 
protecção ecológica criada pela França no Mediterrâneo, em Abril de 2003, constitui um 
precedente para a ZERP. 
 
A Croácia invoca igualmente outros precedentes de alargamento da jurisdição no Mediterrâneo, 
como a Zona de Protecção da Pesca (Espanha), a Zona de Pesca Exclusiva (Malta), a Zona de 
Pesca Reservada (Argélia), a Zona de Pesca (Tunísia) a Zona Económica Exclusiva (Marrocos, 
Egipto e todos os países costeiros do Mar Negro) e ainda as Águas Territoriais Alargadas 
(Síria). 
 
Outro argumento utilizado pelo Governo croata, após o naufrágio do Prestige, a favor da criação 
da ZERP é a protecção da costa e da indústria do turismo contra o risco de marés negras.  
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3. O diferendo esloveno-croata 
 
A questão da ZERP está directamente ligada ao diferendo fronteiriço esloveno-croata. Menos de 
1% da linha de fronteira terrestre esloveno-croata é presentemente objecto do litígio em torno da 
Baía de Piran e da linha de fronteira na foz do rio Dragonja. 
 

O contencioso incide ainda 
na delimitação das águas 
territoriais dos dois países 
até às águas italianas. A 
Croácia reclama a aplicação 
das disposições da 
Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do 
Mar, segundo as quais a 
partilha da baía de Piran 
deve ser feita pela linha 
mediana, a equidistância das 
costas croata e eslovena. 
Esta partilha deixaria as 
águas territoriais eslovenas 
em situação de enclave 
entre as águas territoriais 
croatas e italianas, 
continuando, em 
consequência, sem contacto 

directo com o alto mar. No entanto, não impediria o trânsito dos navios eslovenos, cujo direito 
de passagem está consagrado nos textos internacionais. 

SLOVÉNIE 

CROATIE 

ITALIE 

Eaux italiennes 
Eaux 
slovènes 

Eaux 
croates 

Couloir 
réclamé par la 
Slovénie 

Eaux 
Intern. 

 
Por seu turno, a Eslovénia reivindica, desde 1993, o controlo da quase totalidade da baía de 
Piran e a criação de um corredor através das águas territoriais croatas até ao mar alto. A Croácia 
rejeita a proposta eslovena, uma vez que esta tem, nomeadamente, o inconveniente de privar a 
Croácia da sua única fronteira com a Itália. 
 
O acordo de pesca bilateral entre a Eslovénia e a Croácia nunca foi aplicado. Não obstante, até à 
adesão da Eslovénia à União Europeia, um código de conduta permitia aos pescadores eslovenos 
pescar, nomeadamente espécies demersais, em águas croatas. Desde a adesão da Eslovénia à 
UE, a maior parte dessas possibilidades de pesca foi suspensa. 
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4. Cronologia da crise 
 
No decurso de 2004, a Itália, a Eslovénia e a Croácia reuniram-se quatro vezes (em Trieste, em 
12 de Fevereiro, em Portorose, em 11 de Março, em Pola, em 7 de Abril, e em Bruxelas, em 4 
de Junho), na presença da Comissão, para encontrar uma solução para o litígio.  
 
O acordo concluído na reunião de 4 de Junho de 2004 prevê que a Croácia não aplique qualquer 
aspecto da zona de protecção ecológica e de pesca aos Estados-Membros da UE até que tenha 
sido encontrada uma solução comum, conforme ao acervo comunitário, que tenha em conta os 
interesses dos Estados vizinhos membros da UE. Em consequência, o Parlamento croata criou 
uma excepção para as embarcações de pesca dos Estados-Membros da UE. 
 
O Conselho Europeu de Junho de 2004 conferiu à Croácia o estatuto de país candidato. O 
Conselho tomou igualmente nota, nas suas conclusões, de um acordo político da Croácia com a 
Itália e a Eslovénia relativo à suspensão da aplicação da ZERP aos navios da União Europeia. 
Esta suspensão é igualmente referida no âmbito das negociações de adesão. 
 
A Decisão do Conselho de 13 de Setembro de 2004 adoptou como prioridade a curto prazo a de 
“Procurar soluções definitivas para questões bilaterais pendentes, em particular as 
questões fronteiriças com a Eslovénia, a Sérvia e Montenegro e a Bósnia-Herzegovina, sem 
tomar iniciativas unilaterais. Resolver todas as questões decorrentes da declaração 
unilateral da “Zona ecológica e de pesca” protegida do Adriático”. 
 
No seu relatório de 2006 sobre a “parceria para a adesão da Croácia”, a UE não incluiu a 
questão da ZERP nas suas grandes prioridades, limitando-se a convidar a Croácia a prosseguir a 
aplicação do acordo tripartido concluído em 2004. 
 
O Parlamento croata reviu a sua posição e, em 15 de Dezembro de 2006, estabeleceu uma 
moratória para as embarcações das frotas de pesca da UE até 1 de Janeiro de 2008. Apesar dos 
apelos do Conselho “Assuntos Gerais” de 10 de Dezembro de 2007 e não obstante os 
compromissos assumidos em 2004, a Croácia manteve o limite da moratória em 1 de Janeiro de 
2008. 
 
Em 12 de Fevereiro de 2008, o Conselho actualizou as condições impostas à Croácia com vista à 
sua adesão à UE e reviu a lista das prioridades1. Assim, a Croácia deve intensificar os seus 
esforços no sentido de resolver a questão da zona de protecção ecológica e de pesca (ZERP). 
 

                                                 
1  http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st05/st05122.fr08.pdf 
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5. A ZERP e as negociações para a adesão da Croácia à UE 
 
A Decisão do Conselho de 13 de Setembro de 2004 relativa aos princípios, prioridades e 
condições constantes da parceira europeia com a Croácia adoptou como prioridade a curto 
prazo, entre outras, a de “procurar soluções definitivas para questões bilaterais pendentes, 
em particular as questões fronteiriças com a Eslovénia, a Sérvia e Montenegro e a Bósnia-
Herzegovina, sem tomar iniciativas unilaterais. Resolver todas as questões decorrentes da 
declaração unilateral da “Zona ecológica e de pesca” protegida do Adriático”. Nestas 
condições, é evidente que qualquer iniciativa unilateral relativa à aplicação da ZERP pode 
afectar negativamente as negociações de adesão. 
 
Em Julho de 2006, a Comissão, no seu relatório ao Conselho, recomendou a abertura do capítulo 
"Pesca", sem condições prévias, nas negociações para a adesão da Croácia à União Europeia. 
Com excepção da Croácia, que reclamou como condição prévia um acordo para o acesso mútuo 
às águas territoriais na baía de Piran, o Conselho apoiou esta posição. 
 
Em 22 de Setembro de 2006, a Eslovénia apresentou ao COREPER a sua condição prévia para a 
abertura das negociações do capítulo “Pesca”: a “Croácia deve empenhar-se de forma 
construtiva na regulamentação da pesca marítima comercial, em conformidade com o acordo 
entre a República da Eslovénia e a República da Croácia sobre o tráfego fronteiriço e a 
cooperação, e, por último, concluir um acordo com a Comissão Europeia sobre o conteúdo das 
regras da sua aplicação”. Na ausência desse acordo, as negociações estão bloqueadas desde 
Outubro de 2006. 
 
A Comissão, na qualidade de facilitador, recorreu à intervenção de dois peritos (um sueco e um 
dinamarquês). Em Abril de 2007, os peritos apresentaram uma série de sugestões sobre as 
modalidades de acesso à pesca, bem como sobre a inspecção e o controlo da pesca em águas 
territoriais ou fora delas. Estas propostas deveriam ser seguidas pela apresentação de um 
relatório dos “sábios”. 
 
A recusa da Itália e da Eslovénia em reconhecer a ZERP constituiu um obstáculo a qualquer 
acordo, nomeadamente sobre o regime de controlo. A Croácia declarou que não imporá qualquer 
limitação ao número de navios da UE que podem pescar na ZERP, mas que é necessário 
clarificar as condições de acesso. A Croácia recusou-se a participar numa reunião de alto nível 
proposta pela Comissão. 
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6. Uma solução possível: a fossa de Pomo/Jabuka 
 
A fossa de Pomo/Jabuka foi reconhecida como habitat crítico para as espécies demersais e, em 
especial, para a pescada branca (Merluccius merluccius) e o lagostim (Nephrops norvegicus)2. 
Já em 20023, a Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM) havia recomendado o 
aumento da malhagem das redes, ou mesmo o encerramento temporário da zona. 

 
Tanto a Eslovénia como a Itália 
procuram evitar qualquer 
consequência negativa da ZERP 
croata. Estes dois países 
participaram activamente nas 
discussões técnicas com a Croácia 
sobre a comparação das normas 
técnicas no Adriático e sobre a 
protecção dos bancos de pesca 
vulneráveis na região da fossa de 
Pomo/Jabuka, em conformidade com 
o acervo da política comum da 
pesca. Para avançar na questão da 
fossa de Pomo/Jabuka, a Comissão 
organizou reuniões bilaterais com a 
Itália, em Junho e em Setembro de 
2007, mas ambas foram canceladas 
pela Itália. 
 
Ao longo de 2007, realizaram-se 
cinco sessões de discussões técnicas 
entre a Eslovénia, a Croácia, a Itália 
e a Comissão sobre as medidas 
técnicas e o controlo da pesca. No 
decurso destas discussões, os 
participantes chegaram a acordo 
quanto à necessidade de dispor de 
uma zona protegida da pesca na 

fossa de Pomo/Jabuka. Esta zona protegida situar-se-ia em parte na ZERP croata e em parte em 
águas internacionais. Falta determinar a localização, a extensão, a intensidade e a zona interdita 
à pesca no interior da zona protegida. Falta também identificar outras medidas técnicas a adoptar 
no exterior da zona interdita à pesca, mas no interior da zona protegida, bem como o regime de 
controlo. 
 

                                                 
2  Adriamed. (2001) The geographical management units of the Adriatic Sea (As unidades geográficas de gestão do 

Mar Adriático). Documento apresentado no Grupo de Trabalho sobre Unidades de Gestão do Comité Científico 
Consultivo da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (Alicante, 23-25 de Janeiro de 2001). 

3  Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM). Grupo de Trabalho sobre Espécies Demersais. Roma, 
Itália, 20-22 de Março de 2002. 
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ANEXO I: Carta da ZERP 
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ANEXO II:  Decisão sobre o alargamento da jurisdição da República da Croácia no Mar 
Adriático 

 
Em conformidade com o artigo 1042.º do Código Marítimo, e com base no artigo 55.º da 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o Parlamento croata aprovou, no decurso 
da sua sessão de 3 de Outubro de 2003, uma 
 
DECISÃO SOBRE O ALARGAMENTO DA JURISDIÇÃO DA REPÚBLICA DA 

CROÁCIA NO MAR ADRIÁTICO 

Com base na Convenção das Nações Unidas de 1982 sobre o Direito do Mar, que estabelece o 
direito de os Estados costeiros proclamarem zonas económicas exclusivas, nomeadamente na 
Parte V dessa Convenção, que determina os direitos e a jurisdição soberana dos Estados 
costeiros, e nos direitos de outros Estados nessa zona,  

Tendo em conta o Código Marítimo de 1994, que, no seu Capítulo IV (artigos 33.º a 42.º), 
define a zona económica exclusiva da República da Croácia e os direitos e a jurisdição soberana 
que a Croácia nela pode exercer e que, no seu artigo 1042.º, determina que o Parlamento croata 
deve decidir da proclamação da zona económica exclusiva da República da Croácia, e declara 
que as disposições dos artigos 33.º a 42.º são aplicáveis quando o Parlamento croata decidir 
proclamar a zona económica exclusiva,  

Preocupado com o facto de os recursos vivos do Mar Adriático correrem grave risco,  

Considerando que, durante vários anos, a pressão de pesca dos Estados não adriáticos e não 
mediterrânicos, incluindo a utilização de navios de pesca industriais, não cessou de aumentar,  

Consciente de que, devido à impossibilidade de aplicar medidas tendentes a prever, limitar e 
controlar a pesca, os recursos vivos do Mar Adriático são sobreexplorados, principalmente na 
parte do Adriático que se encontra sob o regime de alto mar,  

Persuadido de que a perpetuação destas práticas coloca em risco a gestão sustentável das 
unidades populacionais haliêuticas e a sua exploração sustentável, incentiva a pesca ilegal, não 
regulada e não registada, e prejudica os interesses da República da Croácia e dos demais 
Estados do Adriático,  

Considerando que, de acordo com a definição constante do artigo 122.º da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o Mar Adriático é um mar fechado ou semifechado, o 
qual, devido à sua limitada dimensão, é muito mais vulnerável à poluição do que outros mares,  

Consciente do facto de que uma catástrofe como a que envolveu o petroleiro Prestige teria um 
efeito devastador para os recursos vivos do Adriático e consequências sociais e económicas 
graves para as regiões costeiras de todo o Adriático, nomeadamente para a economia croata em 
geral e para o turismo croata em particular,  
 
Apoiando os esforços multilaterais tendentes a garantir uma pesca sustentável no Mediterrâneo, 
bem como os grandes princípios segundo os quais foram tomadas disposições para a 
Conferência Ministerial para uma exploração sustentável e responsável dos recursos haliêuticos 
no mar Mediterrâneo, prevista para Novembro de 2003 em Veneza, nomeadamente:  
 
-  o direito soberano de os Estados alargarem, em conformidade com o direito internacional, a 
sua jurisdição sobre o mar;  
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- o alargamento da jurisdição nacional como meio de assegurar e de controlar a pesca 
sustentável;  
- a necessidade de tomar medidas urgentes para proteger, simultaneamente, as unidades 
populacionais haliêuticas e o meio marinho;  
- a coordenação das medidas tomadas por todos os Estados costeiros nos domínios da 
investigação, da gestão e do controlo da pesca;  
- o recurso aos mecanismos multilaterais para atingir estes objectivos,  

Convicto de que o alargamento da jurisdição nacional no Mediterrâneo criará condições 
favoráveis a uma pesca sustentável, contribuirá para uma eficaz prevenção da pesca ilegal, não 
registada e não regulada, e lançará os alicerces para uma cooperação bilateral e multilateral 
produtiva dos Estados mediterrânicos,  

Reafirmando os direitos e a jurisdição soberanos que a República da Croácia, em conformidade 
com o direito internacional, exerce já sobre a sua plataforma continental,  

Tendo em conta o interesse da República da Croácia na preservação da pesca tradicional no 
Adriático, que constitui uma das principais condições para o desenvolvimento do turismo e para 
incentivar a população a permanecer nas ilhas,  

Enquanto condição prévia para uma gestão sustentável e racional a longo prazo dos recursos 
vivos marinhos e para uma protecção adequada do meio marinho do Mar Adriático, em 
conformidade com a Parte V da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 
e com o artigo 1042.º do Código Marítimo:  

1. O Parlamento croata proclama o conteúdo da zona económica exclusiva vinculado aos 
direitos soberanos para efeitos de exploração e utilização, conservando e gerindo os recursos 
vivos para além dos limites externos do mar territorial, bem como a jurisdição, no que respeita à 
investigação científica marinha, à protecção e à conservação do ambiente marinho, pelos quais 
fica estabelecida, desde esta data, a zona de protecção ecológica e de pesca da República da 
Croácia.  

2. O Parlamento croata reserva-se o direito de proclamar, quando o considerar pertinente, 
outros elementos do Capítulo IV do Código Marítimo, em conformidade com as Nações Unidas 
e com a Convenção sobre o Direito do Mar.  

3. O regime jurídico da zona de protecção ecológica e de pesca da República da Croácia 
será aplicável doze meses após o seu estabelecimento. Na mesma data, serão igualmente 
aplicáveis o artigo 33.º, o n.º 1, alínea a), do artigo 34.º e os artigos 35.º, 41.º e 42.º do Capítulo 
IV da zona económica do Código Marítimo. O período intercalar será utilizado para preparar os 
mecanismos de aplicação e para a eventual assinatura de acordos, ou para a adopção de 
disposições conjuntamente com os Estados interessados e as Comunidades Europeias.  

4. Sem prejuízo dos direitos e da jurisdição soberanos da República da Croácia, a zona de 
protecção ecológica e a zona de pesca da República da Croácia assim protegida continuam a ser 
uma zona marinha em que todos os Estados terão, como está garantido pelo direito 
internacional, liberdade de navegação, de sobrevoo, de instalação de cabos e ductos submarinos 
e de outras utilizações legais nos termos do direito internacional marítimo.  

5. A zona de protecção ecológica e de pesca da República da Croácia compreende o sector 
marítimo do limite externo do mar territorial, em direcção ao largo, até ao limite externo 
autorizado nos termos do direito internacional geral. O limite externo da zona de protecção 
ecológica e de pesca da República da Croácia será determinado pelos acordos de delimitação 
concluídos com os Estados cujas costas se situam em frente à costa croata ou lhe são adjacentes.  
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6. Na pendência da conclusão dos acordos de delimitação, os limites externos da zona 
ecológica e de protecção da pesca da República da Croácia seguirão, temporariamente, a 
delimitação linear da plataforma continental, em conformidade com o acordo concluído em 
1968 entre a República Federal Socialista da Jugoslávia e a República Italiana sobre a 
delimitação da plataforma continental, e a delimitação adjacente seguirá a linha seguinte, em 
direcção à linha de delimitação provisória dos mares territoriais, tal como se encontra definido 
no Protocolo de 2002 relativo ao regime provisório aplicável ao longo da fronteira meridional 
entre a República da Croácia, a Sérvia e o Montenegro.  

7. A República da Croácia cooperará estreitamente com todo o Adriático e os demais 
Estados mediterrânicos interessados no esforço de protecção do Adriático e do Mediterrâneo 
através de uma acção concertada.  

8. A presente decisão entra em vigor imediatamente.  

n.° 30201/0301/02 

Zagreb, 3 de Outubro de 
2003  

O PARLAMENTO CROATA  

O PRESIDENTE DO PARLAMENTO 
CROATA  

Zlatko Tomčić 
(assinado)  
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ANEXO III:  Texto da nota verbal n.º 331/2003, de 29 de Outubro de 2003, da 
Representação Permanente da República da Croácia transmitindo o texto 
da decisão sobre o alargamento da jurisdição da República da Croácia no 
Mar Adriático 

 
A Missão Permanente da República da Croácia junto das Nações Unidas apresenta os seus 
cumprimentos ao Secretário-Geral das Nações Unidas, na sua qualidade de depositário da 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, e tem a honra de o informar do 
seguinte:  
 
O Parlamento croata aprovou a decisão sobre o alargamento da jurisdição da República da 
Croácia no Mar Adriático em 3 de Outubro de 2003. Com esta lei do Parlamento croata foi 
estabelecida, nessa data, a zona de protecção ecológica e de pesca da República da Croácia, para 
além dos limites externos do mar territorial croata. A República da Croácia exercerá, na sua 
zona de protecção ecológica e de pesca, em conformidade com a Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar e com base no regime da zona económica exclusiva (artigo 56.º), os seus 
direitos soberanos para efeitos da exploração e utilização, da conservação e da gestão dos 
recursos vivos para além dos limites das águas territoriais, bem como a jurisdição para efeitos da 
investigação científica marinha e da protecção e conservação do meio marinho. O regime 
estabelecido pela decisão supramencionada é aplicável a partir de 3 de Outubro de 2004.  
 
Sem prejuízo dos direitos e da jurisdição soberanos da República da Croácia, a zona de 
protecção ecológica e de pesca da República da Croácia continua a ser uma zona marinha em 
que todos os Estados terão liberdades, conforme garantido pelo n.º 1 do artigo 58.º da 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar: “(…) de navegação e sobrevoo e de 
colocação de cabos e ductos submarinos, (...) bem como de outros usos do mar 
internacionalmente lícitos, relacionados com as referidas liberdades, tais como os ligados à 
operação de navios, aeronaves, cabos e ductos submarinos e compatíveis com as demais 
disposições da presente Convenção”.  
 
A zona de protecção ecológica e de pesca da República da Croácia compreende um espaço 
marítimo do limite externo do mar territorial, em direcção ao largo, até ao limite externo 
autorizado nos termos do direito internacional geral. Os limites externos da zona de protecção 
ecológica e de pesca da República da Croácia serão determinados pelos acordos de delimitação 
concluídos com os Estados vizinhos, em conformidade com o artigo 74.º da Convenção das 
Nações Unidas.  
 
Na pendência da conclusão dos acordos de delimitação, os limites externos da zona de protecção 
ecológica e de pesca da República da Croácia seguirão, temporariamente, a linha de delimitação 
da plataforma continental, em conformidade com o acordo concluído em 1968 entre a República 
Federal Socialista da Jugoslávia e a República Italiana sobre a delimitação da plataforma 
continental, e na delimitação adjacente, a linha seguinte à direcção e a continuação da linha de 
delimitação provisória dos mares territoriais, como se encontra definido no Protocolo de 2002 
relativo ao regime provisório aplicável ao longo da fronteira meridional entre a República da 
Croácia e a Sérvia e Montenegro.  
 
Anexa-se uma cópia da decisão do Parlamento croata de 3 de Outubro de 2003 sobre o 
alargamento da jurisdição da República da Croácia no Mar Adriático, publicada no Jornal 
Oficial da República da Croácia n.º 157/2003, bem como a sua tradução em inglês. Será 
enviada em tempo útil ao Secretariado a lista de coordenadas dos limites externos provisórios da 
zona de protecção ecológica e de pesca da República da Croácia.  
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A Missão Permanente da República da Croácia junto das Nações Unidas aproveita a ocasião 
para expressar ao Secretário-Geral das Nações Unidas os protestos da sua mais elevada 
consideração. 
 
Nova Iorque, 29 de Outubro de 2003. 
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