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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, �e 16. novembra 2004 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudne platnos� 25. decembra 2005 na základe èlánku 17 ods. 1.
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DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska
o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ïalej
len �zmluvné strany�),

berúc do úvahy, �e poru�ovanie colných predpisov
pôsobí negatívne na hospodárske, finanèné a sociálne
záujmy ich �tátov, ako aj na oprávnené záujmy obcho-
du,

uvedomujúc si potrebu spoloèného postupu v boji
proti nezákonnému obchodu s omamnými a psycho-
tropnými látkami,

berúc do úvahy dôle�itos� zabezpeèenia správneho
vymeriavania a vyberania cla, daní a iných platieb pri
dovoze alebo vývoze tovaru, ako aj správneho uplatòo-
vania ustanovení o zákazoch a obmedzeniach a o kon-
trole,

v presvedèení, �e úsilie zamerané na zabránenie po-
ru�ovaniu colných predpisov a úsilie zamerané na
presné vyberanie dovozného a vývozného cla, daní
a iných platieb mo�no vynaklada� úèinnej�ie prostred-
níctvom spolupráce medzi colnými orgánmi,

berúc do úvahy existujúce priate¾ské vz�ahy medzi
Slovenskou republikou a Rumunskom,

re�pektujúc Odporúèanie Rady pre colnú spoluprá-
cu o vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra
1953,

re�pektujúc ustanovenia Jednotného dohovoru
o omamných látkach daného v New Yorku 30. marca
1961 upraveného Protokolom z roku 1972, Dohovoru
o psychotropných látkach daného vo Viedni 21. febru-
ára 1971 vypracovaného pod zá�titou Organizácie Spo-
jených národov a Dohovoru Organizácie Spojených ná-
rodov proti nedovolenému obchodu s omamnými
a psychotropnými látkami daného vo Viedni 20. de-
cembra 1988,

dohodli sa takto:

Èlánok 1

Pojmy

Na úèely tejto dohody
a) �colné predpisy� sú ustanovenia obsiahnuté vo

vnútro�tátnych právnych predpisoch �tátov oboch
zmluvných strán, ktoré upravujú dovoz, vývoz
a tranzit tovaru alebo akýko¾vek iný colný re�im,
ktoré sa týkajú cla, daní a iných platieb, ktoré vybe-
rajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch, obme-
dzeniach alebo kontrole vykonávaných colnými or-
gánmi,

b) �poru�enie colných predpisov� je akéko¾vek poru�e-
nie colných predpisov, ako aj pokus o poru�enie
týchto predpisov,

c) �colný orgán� je v Slovenskej republike Colné riadi-
te¾stvo Slovenskej republiky a v Rumunsku Národ-
ný colný úrad (National Customs Authority) podria-
dený Národnému kontrolnému úradu (National
Control Authority),

d) �do�adujúci colný orgán� je príslu�ný colný orgán
zmluvnej strany, ktorý �iada o pomoc v colných
otázkach,

e) �do�iadaný colný orgán� je príslu�ný colný orgán
zmluvnej strany, ktorý dostal �iados� o pomoc v col-
ných otázkach,

f) �sledovaná dodávka� je postup, ktorý umo�òuje, aby
nezákonné alebo podozrivé zásielky omamných,
psychotropných látok, prekurzorov alebo látok, kto-
ré ich nahrádzajú, a chránených druhov rastlín a �i-
voèíchov boli prepustené z území, cez územia alebo
na územia �tátov zmluvných strán s vedomím a pod
kontrolou príslu�ných orgánov v záujme zistenia
osôb zúèastnených na nezákonnom obchodovaní
s týmto tovarom,

g) �informácie� zahàòajú okrem iného správy, zázna-
my, doklady, písomnosti, a to aj v elektronickej for-
me a taktie� ich overené kópie,

h) �osobné údaje� sú údaje vz�ahujúce sa na zistenú
toto�nos� alebo mo�nos� zistenia toto�nosti fyzickej
osoby alebo právnickej osoby,

i) �osoba� je akáko¾vek fyzická osoba alebo právnická
osoba.

Èlánok 2

Rozsah dohody

1. Zmluvné strany si prostredníctvom svojich col-
ných orgánov a v súlade s ustanoveniami tejto dohody
navzájom poskytnú pomoc

a) v záujme zabezpeèenia správneho uplatòovania col-
ných predpisov,

b) v záujme zabezpeèenia presného vymeriavania
cla, daní a iných platieb,

c) v záujme u¾ahèovania a urých¾ovania pohybu cestu-
júcich a tovaru,

d) v záujme predchádzania, zis�ovania a odha¾ovania
prípadov poru�ovania colných predpisov,

e) v prípadoch doruèovaní dokumentov alebo oznamo-
vaní rozhodnutí týkajúcich sa uplatòovania colných
predpisov,
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f) pri výmene technických skúseností s cie¾om podpo-
rova� prácu colných orgánov.

2. Pomoc pod¾a tejto dohody sa bude poskytova�
v súlade s vnútro�tátnymi právnymi predpismi do�ia-
danej zmluvnej strany a v rámci právomoci a mo�ností
do�iadaného colného orgánu. V prípade potreby mô�e
colný orgán po�iada� o súèinnos� iný príslu�ný orgán
v súlade s vnútro�tátnymi právnymi predpismi �tátu
do�iadanej zmluvnej strany.

3. Táto dohoda sa netýka medzinárodných dohovo-
rov alebo zmlúv, ktorých úèastníkmi sú zmluvné stra-
ny.

Èlánok 3

Doh¾ad nad osobami,
tovarom a dopravnými prostriedkami

Colný orgán jednej zmluvnej strany z vlastného pod-
netu alebo na po�iadanie colného orgánu druhej
zmluvnej strany v rámci svojej právomoci a svojich
mo�ností vykoná doh¾ad nad
a) pohybom osôb, o ktorých je známe alebo ktoré sú

podozrivé, �e poru�ili colné predpisy �tátu do�adu-
júcej zmluvnej strany alebo sú podozrivé z poru�o-
vania colných predpisov, najmä tie osoby, ktoré
vstupujú alebo vystupujú z územia �tátu do�iadanej
zmluvnej strany,

b) pohybom tovaru, ktorým by na základe oznámenia
colného orgánu druhej zmluvnej strany mohlo dôjs�
k nezákonnej preprave na územie alebo z územia
svojho �tátu,

c) v�etkými dopravnými prostriedkami a kontajnermi,
o ktorých je známe alebo o ktorých existuje podozre-
nie, �e sa pou�ívajú na poru�enie colných predpisov
druhej zmluvnej strany,

d) miestami pou�ívanými na nezákonné uskladnenie
tovaru na území �tátu druhej zmluvnej strany.

Èlánok 4

Postup proti nezákonnému obchodu
s niektorými druhmi tovaru

Colné orgány zmluvných strán si navzájom bez me�-
kania z vlastného podnetu alebo na po�iadanie, po
konzultácii a koordinácii s príslu�nými orgánmi, po-
skytnú potrebné informácie o èinnostiach, ktoré súvisia
s poru�ovaním colných predpisov jednej zo zmluvných
strán, týkajúce sa pohybu a prepravy predov�etkým
a) omamných látok, psychotropných látok a prekurzo-

rov,
b) chránených druhov rastlín a �ivoèíchov,
c) zbraní, streliva a výbu�nín,
d) citlivého a strategického tovaru, ktorý je predmetom

osobitnej kontroly v súlade s medzinárodnými doho-
dami, mnohostrannými dohovormi a príslu�nými
záväzkami vo vz�ahu k zákazu �írenia jadrových
zbraní, ktorých sú zmluvné strany èlenmi,

e) umeleckých predmetov a staro�itností, ktoré majú
historickú, kultúrnu alebo archeologickú hodnotu
pre jednu zo zmluvných strán,

f) jedov alebo látok, ktoré sú nebezpeèné pre �ivotné
prostredie a zdravie ¾udí,

g) tovaru, ktorý podlieha vysokej sadzbe cla, daní ale-
bo iných platieb, predov�etkým prepravy alkoholic-
kých nápojov a tabakových výrobkov.

Èlánok 5

Sledovaná dodávka

1. Zmluvné strany prijmú v rámci svojich mo�ností
a v súlade s vnútro�tátnymi právnymi predpismi nevy-
hnutné opatrenia, ktoré im umo�nia nále�ite vyu�i�
sledovanú dodávku, na úèely zistenia toto�nosti osôb
zapojených do nezákonnej prepravy omamných a psy-
chotropných látok, prekurzorov alebo chránených
druhov rastlín a �ivoèíchov a prijatia právnych opatre-
ní proti nim.

2. Rozhodnutia o vyu�ití kontrolovanej dodávky sa
budú vykonáva� jednotlivo pre ka�dý prípad a v prípa-
de potreby v súlade s akýmiko¾vek úpravami alebo
dohodami, ktoré mohli by� dosiahnuté v konkrétnom
prípade. Ak je to nevyhnutné a je to v súlade s vnútro-
�tátnymi právnymi predpismi zmluvných strán, mô�u
sa vzia� do úvahy uzavreté finanèné úpravy a dohody
medzi oboma zmluvnými stranami.

3. Nezákonné zásielky uznané ako kontrolovaná do-
dávka mô�u by� na základe vzájomného súhlasu prí-
slu�ných orgánov zadr�ané alebo mô�e by� povolené
pokraèovanie prepravy takýchto zásielok s obsahom
omamných a psychotropných látok v neporu�enej for-
me, alebo sa mô�u zhaba� alebo èiastoène, prípadne
úplne vymeni�.

Èlánok 6

Poskytovanie informácií

1. Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na po-
�iadanie navzájom poskytnú v�etky informácie, ktoré
mô�u pomôc� pri zabezpeèení správneho

a) vyberania dovozného a vývozného cla, daní a iných
platieb, a najmä informácie, ktoré pomô�u urèi� col-
nú hodnotu tovaru na colné úèely a zisti� jeho zara-
denie pod¾a colného sadzobníka,

b) uplatòovania zákazov a obmedzení pri dovoze, vývo-
ze a tranzite,

c) pou�itia pravidiel pôvodu, ktoré nie sú predmetom
dohôd o obchodných výhodách uzavretých jednou
zmluvnou stranou alebo obidvoma zmluvnými stra-
nami.

2. Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na po-
�iadanie navzájom poskytnú akéko¾vek informácie
o tom,

a) èi tovar dovezený na územie �tátu jednej zmluvnej
strany bol vyvezený z územia �tátu druhej zmluvnej
strany v súlade s vnútro�tátnymi právnymi predpis-
mi a do akého colného re�imu, ak bol nejaký, bol to-
var prepustený,

b) èi tovar vyvezený z územia �tátu jednej zmluvnej
strany bol dovezený na územie �tátu druhej zmluv-
nej strany v súlade s vnútro�tátnymi právnymi
predpismi a do akého colného re�imu, ak bol nejaký,
bol tovar prepustený,

c) èi tovar, ktorému sa udelila výhoda pri vývoze z úze-
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mia �tátu jednej zmluvnej strany, bol nále�ite do-
vezený na územie �tátu druhej zmluvnej strany;
chápe sa to tak, �e sa zároveò poskytne informácia
o akýchko¾vek vykonaných colných kontrolných
opatreniach, ktorým bol tento tovar podrobený.

3. Colný orgán jednej zmluvnej strany poskytne
z vlastného podnetu alebo na po�iadanie colnému or-
gánu druhej zmluvnej strany informácie, ktoré súvisia
s poru�ovaním colných predpisov, týkajúce sa hlavne

a) fyzických osôb alebo právnických osôb, o ktorých je
známe alebo sú podozrivé, �e poru�ujú alebo poru�i-
li colné predpisy druhej zmluvnej strany,

b) pohybu tovaru, o ktorom je známe, �e je predmetom
poru�ovania colných predpisov,

c) dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých je
známe alebo je podozrenie, �e sa pou�ili na poru�e-
nie colných predpisov druhej zmluvnej strany,

d) nových spôsobov a prostriedkov pou�ívaných pri po-
ru�ovaní colných predpisov,

e) miest pou�ívaných na nezákonné uskladnenie tova-
ru na území �tátu druhej zmluvnej strany.

4. Ak do�iadaný colný orgán nemá po�adovanú in-
formáciu, o ktorej poskytnutie bol po�iadaný, pokúsi
sa získa� ju v rámci svojej právomoci a svojich mo�ností
a v súlade s vnútro�tátnymi právnymi predpismi plat-
nými na území jeho �tátu a pri získavaní informácie po-
stupuje vo vlastnom mene.

5. Colný orgán jednej zmluvnej strany poskytne
z vlastného podnetu alebo na po�iadanie colnému or-
gánu druhej zmluvnej strany informácie vrátane
správ, záznamov z evidencie alebo overené kópie doku-
mentov, ktoré obsahujú v�etky dostupné informácie
o zistených alebo pripravovaných èinnostiach, ktorými
sa poru�ili alebo sa mô�u poru�i� colné predpisy tejto
zmluvnej strany.

6. Na základe �iadosti colného orgánu jednej zo
zmluvných strán budú kópie spisov, dokladov a iných
materiálov nále�ite overené. Colné orgány budú po�a-
dova� originály informácií vrátane spisov a dokladov
iba v prípadoch, ak by boli overené kópie nepostaèujú-
ce. Poskytnuté originály informácií vrátane spisov
a dokladov budú vrátené pri najbli��ej príle�itosti.

7. Informácie poskytnuté pod¾a tejto dohody mô�e
nahradi� informácia v elektronickej forme podaná
v akejko¾vek podobe na rovnaký úèel. Súèasne sa po-
skytnú v�etky dôle�ité informácie týkajúce sa výkladu
alebo pou�itia týchto informácií.

Èlánok 7

Forma a obsah �iadosti o poskytnutie pomoci

1. �iados� o poskytnutie pomoci pod¾a tejto dohody
sa vyhotovuje v písomnej forme. Informácie a doklady
nevyhnutné na jej vybavenie sa prilo�ia k �iadosti.
V naliehavej situácii sa mô�e prija� ústna �iados�, kto-
rá musí by� bez me�kania písomne potvrdená.

2. �iados� pod¾a odseku 1 tohto èlánku obsahuje tie-
to informácie:

a) oznaèenie do�adujúceho colného orgánu,

b) po�adované opatrenie,

c) predmet a úèel �iadosti,
d) vnútro�tátne právne predpisy, ktoré sa na prípad

vz�ahujú,
e) presné a podrobné údaje o fyzických osobách alebo

právnických osobách, ktoré sú predmetom zis�ova-
nia,

f) zhrnutie relevantných skutoèností, ktoré sa týkajú
prípadu,

g) vz�ah medzi obsahom �iadosti o poskytnutie pomoci
a zále�itos�ou, ktorej sa to týka.

3. �iados� sa predkladá v úradnom jazyku �tátu do-
�iadanej zmluvnej strany alebo v inom jazyku prijate¾-
nom pre do�iadaný colný orgán.

4. Ak �iados� nezodpovedá formálnym po�iadavkám
pod¾a odsekov 2 a 3, do�iadaný colný orgán mô�e po�a-
dova� jej opravu alebo doplnenie; prijatie predbe�ných
opatrení tým nie je dotknuté.

Èlánok 8

Úradné zis�ovanie

1. Colný orgán jednej zmluvnej strany zaène na �ia-
dos� colného orgánu druhej zmluvnej strany úradné
zis�ovanie týkajúce sa èinností, ktoré sú alebo mô�u
by� v rozpore s colnými predpismi platnými na území
�tátu do�adujúcej zmluvnej strany. Výsledky zis�ova-
nia sa oznámia do�adujúcemu colnému orgánu.

2. Tieto zis�ovania sa budú vykonáva� v súlade
s vnútro�tátnymi právnymi predpismi do�iadanej
zmluvnej strany. Do�iadaný colný orgán bude postu-
pova� vo vlastnom mene.

3. Do�iadaný colný orgán mô�e na po�iadanie povo-
li�, aby úradníci do�adujúceho colného orgánu boli prí-
tomní na území �tátu do�iadanej zmluvnej strany vrá-
tane ich prítomnosti pri úradnom zis�ovaní, keï jeho
úradníci zis�ujú poru�enie colných predpisov, ktoré je
v záujme do�adujúceho colného orgánu.

4. Úradníci do�adujúceho colného orgánu mô�u vy-
stupova� na území �tátu do�iadanej zmluvnej strany
v súlade s touto dohodou výhradne v poradnej funkcii.
Títo úradníci nebudú ma� povolené aktívne sa zúèast-
òova� na úradnom zis�ovaní alebo pou�íva� akúko¾vek
zákonnú alebo vy�etrovaciu právomoc, ktorú majú
úradníci do�iadaného colného orgánu v súlade s vnú-
tro�tátnymi právnymi predpismi do�iadanej zmluvnej
strany.

5. Do�adujúci colný orgán, ak o to po�iada, bude
oboznámený o èase a mieste úkonu, ktorý sa vykoná na
základe �iadosti, tak, aby úkon mohol by� koordinova-
ný.

6. Úradníci do�adujúceho colného orgánu, ktorí sú
oprávnení zis�ova� poru�enie colných predpisov, mô�u
�iada�, aby do�iadaný colný orgán pre�etril príslu�né
úètovné záznamy, evidencie a iné doklady alebo dátové
súbory a poskytol z nich kópie alebo poskytol akéko¾-
vek informácie vz�ahujúce sa na poru�enie colných
predpisov.

7. V prípadoch vymedzených touto dohodou, keï sa
úradníci colného orgánu jednej zmluvnej strany na-
chádzajú na území �tátu druhej zmluvnej strany, sú
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povinní kedyko¾vek sa preukáza� úradným splnomoc-
nením. Nesmú by� uniformovaní a nesmú ma� pri sebe
zbraò.

Èlánok 9

Pou�itie informácií a dokumentov

1. Informácie a iné oznámenia získané pod¾a tejto
dohody sa mô�u pou�i� len na úèely uvedené v tejto do-
hode vrátane ich pou�itia v súdnom alebo správnom
konaní. Také informácie alebo iné oznámenia sa mô�u
pou�i� na iné úèely ne� na úèely uvedené v tejto dohode
len s predchádzajúcim písomným súhlasom do�iada-
ného colného orgánu a po splnení podmienok a obme-
dzení, ak sa uplatòujú.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto èlánku sa nevz�ahujú
na informácie, ktoré sa týkajú poru�enia predpisov
vz�ahujúcich sa na omamné a psychotropné látky.
Také informácie mô�u by� poskytnuté orgánom do�a-
dujúcej zmluvnej strany, ktoré sú priamo zodpovedné
za boj proti nedovolenému obchodu s omamnými
a psychotropnými látkami. Tieto informácie v�ak ne-
budú poskytnuté tretím krajinám.

3. V�etky informácie poskytnuté v akejko¾vek forme
v rámci tejto dohody majú dôvernú povahu. Budú
predmetom slu�obného tajomstva a budú chránené ta-
kým istým spôsobom ako rovnaký druh informácií
a dokumentov pod¾a vnútro�tátnych právnych predpi-
sov zmluvnej strany, ktorá ich prijala.

4. Colné orgány zmluvných strán mô�u v súlade
s cie¾om a v rozsahu tejto dohody pou�i� informácie
a písomnosti získané zo svojich správ, svedectiev a zá-
znamov poèas ich úradného zis�ovania alebo pri súd-
nom a správnom konaní.

5. Pou�itie takých informácií a dokladov ako dôkazu
na súdoch a význam, ktorý im bude prisúdený, budú
urèené v súlade s vnútro�tátnymi právnymi predpismi
zmluvných strán.

6. Ak èlánky 9 a 10 tejto dohody neustanovujú inak,
dohoda nebráni uskutoèòovaniu opatrení Európskeho
spoloèenstva, ktoré upravujú výmenu informácií v col-
ných otázkach medzi príslu�nými orgánmi Komisie
Európskych spoloèenstiev a colnými orgánmi �tátov
zmluvných strán, ktoré by mohli by� predmetom záuj-
mu Európskeho spoloèenstva.

Èlánok 10

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté pod¾a tejto dohody mo�no
pou�i� iba na úèely stanovené v �iadosti o poskytnutie
pomoci. Poskytnutie bude podlieha� akýmko¾vek pod-
mienkam, ktoré urèí do�iadaný colný orgán. Osobné
údaje budú dôverné a chránené pod¾a vnútro�tátnych
právnych predpisov platných na území zmluvnej stra-
ny, ktorej colný orgán ich prijal.

Èlánok 11

Doruèovanie a oznamovanie

Do�iadaný colný orgán v súlade s vnútro�tátnymi
právnymi predpismi �tátu do�iadanej zmluvnej strany
doruèí alebo oznámi fyzickým osobám s trvalým bydlis-
kom alebo právnickým osobám so sídlom na území
jeho �tátu v�etky dokumenty a rozhodnutia v rozsahu
tejto dohody, ktoré vydal do�adujúci colný orgán.

Èlánok 12

Znalci a svedkovia

1. Na �iados� colného orgánu jednej zmluvnej strany
colný orgán druhej zmluvnej strany mô�e splnomocni�
svojich úradníkov, ak s tým súhlasia, aby vystúpili ako
znalci a svedkovia pri súdnych alebo správnych kona-
niach týkajúcich sa poru�ovania colných predpisov
prejednávaných na území �tátu do�adujúcej zmluvnej
strany a predlo�ili predmety, listiny a iné doklady alebo
ich overené kópie, ktoré mô�u by� potrebné pri týchto
konaniach. Títo úradníci poskytnú svedectvo o skutoè-
nostiach, ktoré zistili pri výkone svojich povinností.

2. �iados� na vystúpenie úradníka colného orgánu
ako svedka alebo znalca bude v súlade s vnútro�tátny-
mi právnymi predpismi platnými na územiach �tátov
zmluvných strán.

3. �iados� na vystúpenie úradníka colného orgánu
ako svedka alebo znalca bude presne stanovova�,
v akom prípade a v akom rozsahu bude tento úradník
vystupova�.

4. Do�adujúci colný orgán je povinný prija� potrebné
opatrenia na ochranu a osobnú bezpeènos� úradníkov
colného orgánu poèas ich prítomnosti na území �tátu
do�adujúcej zmluvnej strany pod¾a odseku 1 tohto
èlánku. Dopravu a náklady spojené s pobytom týchto
úradníkov uhradí do�adujúci colný orgán.

5. Úradníci colného orgánu, ktorí majú vystúpi� ako
svedkovia alebo znalci, majú právo odmietnu� poskyt-
nutie svedectva alebo výpovede, ak je toto právo ob-
siahnuté vo vnútro�tátnych právnych predpisoch ich
�tátu.

Èlánok 13

Výnimky z povinnosti poskytnú� pomoc

1. Ak do�iadaný colný orgán dôjde k záveru, �e vyba-
venie �iadosti o pomoc by mohlo spôsobi� poru�enie
suverenity, bezpeènosti alebo iných podstatných záuj-
mov jeho �tátu alebo by spôsobilo poru�enie priemysel-
ného, obchodného alebo slu�obného tajomstva, alebo
by bolo v rozpore s vnútro�tátnymi právnymi predpis-
mi, mô�e zamietnu� poskytnutie takejto pomoci úplne
alebo ju poskytnú� èiastoène, alebo ju poskytnú� po
splnení urèitých podmienok alebo po�iadaviek.

2. Ak colný orgán jednej zmluvnej strany �iada o po-
moc, ktorú sám nie je schopný poskytnú� colnému or-
gánu druhej zmluvnej strany, upozorní na túto skutoè-
nos� vo svojej �iadosti. Vyhovenie takejto �iadosti sa
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posúdi pod¾a vnútro�tátnych právnych predpisov plat-
ných na území �tátu do�iadanej zmluvnej strany.

3. Ak sa pomoc odmietne, rozhodnutie a dôvody od-
mietnutia sa neodkladne písomne oznámia do�adujú-
cemu colnému orgánu.

Èlánok 14

Náklady

1. Colné orgány zmluvných strán sa zrieknu v�et-
kých nárokov na úhradu nákladov, ktoré vznikli pri vy-
konávaní tejto dohody, s výnimkou nákladov na znal-
cov, svedkov a tlmoèníkov, ktorí nie sú zamestnancami
�tátnych orgánov.

2. Ak si vybavenie �iadosti vy�iada podstatné a mi-
moriadne náklady, colné orgány sa dohodnú na urèení
po�iadaviek a podmienok, za akých bude �iados� vyba-
vená, ako aj na spôsobe, akým budú tieto náklady
uhradené.

Èlánok 15

Vykonávanie

1. Vykonávanie tejto dohody zabezpeèujú colné or-
gány zmluvných strán. Colné orgány sa navzájom do-
hodnú na praktickej stránke a podrobnostiach vyko-
návania tejto dohody.

2. Colné orgány zmluvných strán sa mô�u dohod-
nú�, �e ich útvary poverené úradným zis�ovaním budú
v priamom vzájomnom styku.

Èlánok 16

Územné uplatòovanie

Táto dohoda sa uplatòuje na colnom území Sloven-
skej republiky a na colnom území Rumunska.

Èlánok 17

Závereèné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobudne platnos� tridsiaty deò po
vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných
strán diplomatickou cestou, �e boli splnené v�etky
podmienky stanovené vnútro�tátnymi právnymi pred-
pismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurèitú. Ka�dá
zo zmluvných strán v�ak mô�e dohodu vypoveda� pí-
somne diplomatickou cestou. Platnos� dohody sa
skonèí tri mesiace odo dòa doruèenia oznámenia o vý-
povedi druhej zmluvnej strane.

3. Konania pod¾a tejto dohody prebiehajúce v èase
ukonèenia platnosti tejto dohody budú ukonèené v sú-
lade s ustanoveniami tejto dohody.

4. Táto dohoda sa mô�e meni� a dopåòa� na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky
musia by� vykonané písomnou formou a nadobudnú
platnos� pod¾a postupu uvedeného v odseku 1 tohto
èlánku.

Dané v Bratislave 16. novembra 2004 v dvoch pôvod-
ných vyhotoveniach, ka�dé v slovenskom, rumunskom
a anglickom jazyku, prièom v�etky znenia sú autentic-
ké. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce zne-
nie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Jozef Gönczöl v. r.

Za vládu
Rumunska:

Tudor Tãnãsescu v. r.

Strana 3666 Zbierka zákonov 2005 Príloha k èiastke 242



  



  




