
Spoštovani Karl Nehammer, zvezni kancler Republike Avstrije  

Spoštovani Gerhard Karner, minister za notranje zadeve Republike Avstrije  

Spoštovana Ylva Johansson, evropska komisarka za notranje zadeve  

 

Seznanjeni smo bili, da je Avstrija z obvestilom Evropski komisiji pojasnila odločitev o ponovni uvedbi 
nadzora na svojih mejah z Madžarsko in Slovenijo, utemeljujoč jo na podlagi 25. in 27. člena Zakonika 
o schengenskih mejah ter Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 
o Zakoniku unije o pravilih, ki urejajo čezmejno gibanje oseb. Avstrija je ponovno uvedla nadzor na 
svojih mejah s Slovenijo leta 2015, kar je ukrep, ki je bil efektivno v veljavi doslej in za čigar 
upravičevanje se je opirala na različne določbe iz členov od 25 do 29 Zakonika o schengenskih 
mejah. Toda 25. člen jasno določa, da naj »skupno obdobje ponovno uvedenega nadzora na notranjih 
mejah, vključno s podaljšanji iz tretjega odstavka tega člena, ne bo daljše od šestih mesecev«, v 
primeru izrednih okoliščin iz 29. člena pa »se lahko to obdobje podaljša na največ dve leti v skladu s 
prvim odstavkom navedenega člena«. Komisija trdi, da ponovna uvedba nadzorov na notranjih mejah 
na podlagi 25. in 27. člena tega zakonika za obdobje, ki presega maksimum šestih mesecev, določen v 
členu 25(4) navedenega zakonika, nujno povzroči nezdružljivost teh nadzorov s pravom Unije.  

Pravica do prostega gibanja oseb je ena temeljnih predpostavk in ustanovnih pravic Evropske unije, 
določena z določbami v členu 21(1) Pogodbe o delovanju EU (PDEU) in členu 45(1) Listine EU o 
temeljnih pravicah. Evropski brezmejni prostor, schengensko območje, zagotavlja prosto gibanje več 
kot 420 milijonom evropskih državljanov, skupaj z državljani držav zunaj EU, ki živijo ali obiščejo EU kot 
turisti, študenti na izmenjavi ali v poslovne namene. Je eden izmed največjih dosežkov projekta 
evropskega združevanja, saj državljanom omogoča prosto gibanje znotraj schengenskega območja brez 
opravljanja mejnega nadzora. Države članice EU bi morale potemtakem storiti vse za to, da se držijo 
teh načel in upoštevajo svoje dolžnosti v okviru EU pogodb.  

Medtem ko prepoznavamo, da so le države članice pristojne za opredelitev svojih bistvenih varnostnih 
interesov in sprejemanje ukrepov za zagotavljanje svoje notranje in zunanje varnosti, mora biti 
ponovna uvedba nadzora na mejah sorazmerna glede na domnevno ugotovljeno grožnjo. Slednja mora 
biti upravičena, da se ne bi kršilo samo načelo neobstoja nadzora na notranjih mejah, kot je določeno 
v členu 3(2) PDEU in na katero je opozorjeno v členu 67(2) PDEU ter ponovno poudarjeno v nedavni 
sodbi Sodišča Evropske Unije (C-368/20).  

Na tej podlagi se nam zdijo nedavne javne izjave avstrijskega notranjega ministra Gerharda Karnerja o 
domnevni grožnji neupravičene, dejanja za uvedbo nadzora na mejah pa nesorazmerna. Republika 
Slovenija več kot ustrezno naslavlja izzive na področju nezakonitih migracij, morebitnih terorističnih 
groženj in trgovine z ljudmi. Delujoči schengen ne predstavlja nikakršne grožnje Republiki Avstriji, 
medtem ko nadzor na mejah močno omejuje svobodo gibanja. Novih groženj, ki bi upravičevale 
ponovno uporabo obdobja iz navedenega 25. člena, ni. Poleg tega številna podaljšanja nadzorov na 
notranjih mejah od leta 2015 po našem mnenju niso bila dovolj utemeljena, prav tako niso bila skladna 
s pravili, ki se nanašajo na njihovo podaljšanje, nujnost ali sorazmernost.  

Sodišče Evropske unije je v svoji nedavni sodbi (C-386/20) odločilo, da »če bi – glede na ta merila 
nujnosti in sorazmernosti – za utemeljitev ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah v skladu s 25. 
členom po izteku šestmesečnega obdobja zadostovala zgolj takšna ponovna ocena, bi to zakonodajalec 



Unije izrecno določil«, ter da »je treba ugotoviti, da je obdobje skupnega trajanja največ šestih 
mesecev, ki je v členu 25(4) Zakonika o schengenskih mejah določeno za ponovno uvedbo nadzora na 
notranjih mejah, obvezno, zato njegova prekoračitev nujno povzroči nezdružljivost vsakršnega nadzora 
na notranjih mejah, ki je ponovno uveden na podlagi 25. in 27. člena tega zakonika, z navedenim 
zakonikom«. 

V minulih dveh letih, med pandemijo, je bila svoboda gibanja za evropske državljane močno omejena. 
Države članice in Evropska unija morajo storiti vse, kar je v njihovi pristojnosti, da zagotovijo ustrezno 
uporabo pravil, določenih z Zakonikom o schengenskih mejah, ter se vzdržati odrejanja nepotrebnih in 
nesorazmernih ukrepov, ki otežujejo uveljavljanje pravic državljanov do svobode gibanja.  

Spodaj podpisani poslanci Evropskega parlamenta torej pozivamo vlado Republike Avstrije, da vnovič 
premisli o svoji nameri glede ponovnega podaljšanja nadzora na notranji meji EU. Obžalujemo, da se 
odločitve o uvajanju nadzora na notranjih mejah sprejemajo brez zadostnega upoštevanja skupnega 
evropskega interesa za ohranitev schengna in spoštovanja uveljavljenega schengenskega pravnega 
reda. Prav tako pozivamo Evropsko komisijo, da uveljavi pristojnost, ki ji jo podeljuje Zakonik, kot je 
zapisano tudi v sodbi Sodišča, in izda mnenje, če to zadeva nujnost ali sorazmernost načrtovane 
ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah.  

Vztrajamo tudi, da bi – če bi že bilo to potrebno – morali razmisliti o alternativnih ukrepih za nadzor na 
notranjih mejah, kot jih predlaga Evropska komisija v okviru posodobljenih pravil Zakonika o 
schengenskih mejah. V ta namen predlagamo, da raje vsi skupaj prispevamo k hitri uzakonitvi in 
implementaciji predlaganih sprememb, medtem pa iščemo rešitve v alternativnih ukrepih, ki bi bili 
usklajeni med državami članicami. Ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ostaja in bi morala 
ostati ukrep v skrajni sili.  

 

S spoštovanjem,  
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Ljudmila Novak  
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