
Powiadomienie Komisji Europejskiej przez Rumunię zgodnie z art. 39 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ 

osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

(2018/C 417/09)

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (1) Rumunia powiado
miła Komisję Europejską o wyjątkach od przepisów dotyczących przekraczania granic zewnętrznych, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 lit. a):

Art. 8 pkt 2^1 nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr 105/2001 w sprawie kontroli granic państwowych, z uwzględ
nieniem ostatnich zmian, w związku z art. 9 decyzji rządu nr 445/2002, zatwierdzającym normy metodologiczne nad
zwyczajnego rozporządzenia rządu nr 105/2001, ustanawia wyjątek od zasady przekraczania granic na przejściach gra
nicznych otwartych dla ruchu międzynarodowego lub na przejściach małego ruchu granicznego przez osoby, środki 
transportu, towary lub inne dobra. Zgodnie z niniejszym wyjątkiem, wyłącznie w sytuacjach opisanych w kodeksie gra
nicznym Schengen lub w dwustronnych umowach zawartych między Rumunią a innymi krajami, granice mogą być 
przekraczane również w innych miejscach.

Art. 9 pkt 4 tego samego aktu prawnego przewiduje, że: „Sporadyczne otwieranie przejść granicznych w celu organizacji uro
czystości religijnych lub innych obchodów, a także godziny otwarcia tychże przejść zatwierdza inspektor generalny policji granicznej”.

Art. 12 Konwencji między Rumunią a Republiką Węgierską o kontroli ruchu drogowego i kolejowego, zawartej dnia 
27 kwietnia 2004 r. przewiduje, że:

„1) W sytuacjach uzasadnionych interesem gospodarczym lub społecznym organy państw umawiających się odpowiedzialne za kon
trolę ruchu granicznego mogą zatwierdzić sporadyczne otwieranie granic państwowych w celu pozwolenia na przekraczanie granic 
przez osoby i towary poza stałymi przejściami granicznymi.

2) Wniosek o przekroczenie granicy państwa poza przejściem granicznym należy przedłożyć co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed 
planowanym terminem.”

(1) Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1.
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