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Komisia by sa chcela Národnej rade poďakovať za jej odôvodnené stanovisko k návrhu 
nariadenia, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu 
zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom 
tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov 
(prepracované znenie). {COM(2016) 270final}.

Tento návrh je súčasťou prvého balíka legislatívnych opatrení1, ktoré Komisia navrhla 
4. mája 2016 so zámerom vytvoriť udržateľný a spravodlivý spoločný európsky azylový 
systém, ako aj zabezpečiť lepšie riadenie migrácie.

Komisia v júli predložila druhý balík legislatívnych návrhov2 s cieľom dokončiť reformu 
spoločného európskeho azylového systému, ktorý funguje účinne tak za zvyčajných okolností, 
ako aj v období vysokého migračného tlaku.

Cieľom tohto návrhu je vytvoriť účinnejší dublinský systém, keďže tým by sa zaistil 
spravodlivejší, efektívnejší a udržateľnejší systém určenia členského štátu zodpovedného za 
posúdenie žiadosti o udelenie azylu a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými 
štátmi. Zároveň by sa tým odrádzalo od zneužívania a predchádzalo by sa sekundárnym 
pohybom („azylovému turizmu“).

Vážený pán predseda,

' COM(2016) 270, 271 a 272 final.
2 COM(2016) 465, 466, 467 a 468 final.



Komisia berie vážne znepokojenie, ktoré vyjadrila Národná rada v súvislosti s nesúladom 
uvedeného návrhu so zásadami subsidiarity a proporcionality, spotrebou nápravného 
mechanizmu pri riešení migračných tlakov, vykonateľnosťou takéhoto mechanizmu, 
s dodatočnou administratívnou záťažou a s navrhovanou sumou 250 000 EUR na finančný 
príspevok solidarity.

Pokiaľ ide o súlad návrhu so zásadou subsidiarily, Komisia poukazuje na to, že úloha 
dosiahnuť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi v súlade so zásadou 
solidarity a zabezpečenie správneho uplatňovania dublinského systému aj v časoch krízy, sú 
vo svojej podstate cezhraničné problémy. Spoločný prístup EU k spoločným problémom je 
preto nevyhnutnosťou a v súlade s článkom 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEU) možno 
dosiahnuť ciele navrhovaných krokov iba opatrením na úrovni EU. Okrem toho sa 
v článku 80 Zmluvy o fungovaní Európskej línie (ZFEÚ) stanovuje, že politiky Únie stanovené 
v kapitole 2 hlavy V sa spravujú zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti 
medzi členskými štátmi. Takáto solidarita a rozdelenie zodpovednosti medzi všetky členské 
štáty sa nedajú vyriešiť prostredníctvom vnútroštátnych alebo bilaterálnych opatrení medzi 
členskými štátmi, ale vyžadujú si spoločné opatrenia na európskej úrovni.

Zatiaľ čo návrh Komisie vychádza z článku 78 ods. 2 ZFEÚ, Národná rada zastáva názor, že 
Komisia mala navrhnúť núdzové opatrenia podľa článku 78 ods. 3 ZFEÚ, a nie nový 
štrukturálny systém alokácie. Nedávny rozsiahly príliv migrantov a žiadateľov o azyl však 
odhalil nedostatky v návrhu a implementácii spoločného európskeho azylového systému, 
a najmä dublinského nariadenia. Podľa súčasných pravidiel neprimeraná záťaž spočíva na 
členských štátoch prvého neoprávneného vstupu; tohto sme boli svedkami v teréne v roku 
2015 a dôsledky pretrvávajú aj v roku 2017. Komisia preto dospela k záveru, že súčasné 
dublinske pravidlá už nie sú udržateľné.

Komisia by chcela predostrieť tieto pripomienky, pokiaľ ide o súlad návrhu so zásadou 
proporcionality. Vzhľadom na potrebu reagovať na štrukturálne nedostatky uvedeného 
systému a uplatňovať pritom zásadu solidarity sa základné zásady dublinského nariadenia 
a kritériá na určenie zodpovedného členského štátu nezmenia, ale cieľom návrhu je 
zracionalizovať dublinske postupy a vytvoriť nový nápravný alokačný mechanizmus s cieľom 
riešiť prípady neúmerného tlaku na azylový systém členských štátov - predtým, ako sa 
členský štát ocitne v kríze.

Navrhovaným nápravným alokačným mechanizmom sa zabezpečí solidarita a spravodlivé 
rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi tak, aby azylový systém žiadneho členského 
štátu nezostal vystavený neúmernému tlaku. Tento mechanizmus sa automaticky aktivuje, keď 
členský štát dosiahne úroveň 150% alebo viac svojho spravodlivého „dielu“ určeného na 
základe počtu obyvateľstva jednotlivých členských štátov a celkového HDP.
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Navrhovaný finančný príspevok by mal zabezpečiť solidaritu, kedze tie členské štáty, ktoré sa 
rozhodnú nezúčastniť sa počas daného roka na alokácii, by prispeli inak - finančne - na 
pokrytie nákladov iného členského štátu, ktorí prijíma žiadateľov o azyl, počas niekoľkých 
rokov. Je tu aj odradzujúci prvok, keďže cieľom predmetného návrhu je plná účasť členských 
štátov na tomto mechanizme.

Európska rada 15. decembra 2016 dospela k záveru, že „Spoločným cieľom ostáva účinné 
uplatňovanie zásad zodpovednosti a solidarity. Na základe trvalého úsilia zameraného na 
preskúmanie spoločného európskeho azylového systému počas posledných mesiacov sa 
ukázali niektoré oblasti konvergencie, zatiaľ čo iné oblasti si vyžadujú ďalšie úsilie. 
Vychádzajúc z tohto úsilia sa Rada vyzýva, aby pokračovala v uvedenom procese s cieľom 
dosiahnuť konsenzus v priebehu nadchádzajúceho predsedníctva aj v oblasti azylovej politiky 
EÚ. “ Komisia tento cieľ plne podporuje.

Uvedené návrhy sú v súčasnosti predmetom riadneho legislatívneho postupu na schválenie 
Európskym parlamentom a Radou.

V reakcii na pripomienky viac technického rázu v uvedenom stanovisku by Komisia chcela 
odkázať Národnú radu na pripojenú prílohu.

Komisia dúfa, že poskytnuté objasnenia sú dostatočnou odpoveďou na otázky nastolené 
Národnou radou Slovenskej republiky a uvíta pokračovanie nášho politického dialógu
v budúcnosti. 

S úctou

prvý podpredseda
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PRÍLOHA

Komisia starostlivo posúdila všetky otázky nastolené Národnou radou v odôvodnenom 
stanovisku a s potešením uvádza tieto objasnenia:

K návrhu krízového mechanizmu premiestnenia (COM (2015) 450}:

Na základe návrhu krízového mechanizmu premiestnenia predloženého v septembri 2015 sa 
navrhuje, aby sa premiestnenie aktivizovalo prostredníctvom delegovaného aktu, ktorým sa 
zároveň určí počet osôb, ktoré sa majú premiestniť do jednotlivých členských štátov.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe k prepracovanému zneniu dublinského nariadenia, návrh 
krízového mechanizmu premiestnenia a reforma dublinského nariadenia majú podobný cieľ 
a v závislosti od výsledkov rokovaní o tomto návrhu prepracovaného znenia by Komisia 
mohla zvážiť stiahnutie návrhu krízového mechanizmu premiestnenia.

K účinnosti mechanizmu premiestnenia s cieľom riešiť misračné tlaky:

Komisia si je vedomá toho, že alokačný mechanizmus je iba jedným, hoci dôležitým, prvkom 
prechodu na účinnejšie riadenie migrácie, a uznáva, že je potrebná široká škála opatrení na 
riadenie migračných tokov najmä v období vysokého tlaku. Komisia z uvedeného dôvodu 
zaujala komplexný prístup k migračnej výzve. Jedným z príkladov takéhoto komplexného 
prístupu je európska pohraničná a pobrežná stráž, ktorá bola nedávno schválená 
a ktorej urýchlená operabilita má teraz kľúčový význam.

K vykonateľnosti navrhovaného nápravného mechanizmu:

Komisia je presvedčená o tom, že navrhovaný nápravný mechanizmus je vykonateľný, lebo by 
bol zavedený súbežne so zásadnou zmenou, konbAétne s koncepciou trvalej zodpovednosti. Ak 
bol raz členský štát určený ako zodpovedný za posúdenie žiadosti daného žiadateľa 
o medzinárodnú ochranu, zostane zodpovedným aj naďalej, ato aj v prípade následných 
žiadostí. Presun zodpovednosti na iný členský štát už nebude možný. Týmto prístupom 
spojeným s novou povinnosťou podať žiadosť v členskom štáte prvého neoprávneného vstupu 
a procesnými dôsledkami v prípade nedodržania tejto povinnosti sa odstráni motivácia 
k obchádzaniu pravidiel, čím sa bude predchádzať sekundárnym pohybom.

K administratívnej záťaži:

Komisia uznáva, že navrhovaný automatizovaný systém predstavuje pre členské štáty určitú 
administratívnu záťaž. Táto dodatočná záťaž sa však považuje za odôvodnenú v porovnaní 
s výhodami takéhoto systému, ktorý bude kľúčovým nástrojom na zabezpečenie 
spravodlivejšieho rozdelenia záťaže medzi členskými štátmi. Navrhovaný systém bude 
fungovať ako systém počítania, ktorý bude v reálnom čase poskytovať prehľad o počte 
žiadostí podaných v Únii a v jednotlivých členských štátoch, ako aj skutočného počtu 
žiadostí, ktoré sa musia posúdiť v jednotlivých členských štátoch, a ako alokačný systém 
v prípade, že sa niektorý členský štát ocitne pod neúmerným tlakom.
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