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Následující text se vkládá do části II jako bod 4.6 Příručky pro tranzit: 

Čl. 199 odst. 1 písm. c) PA Celní manifest je jedním z prostředků, které mohou schválení 
vydavatelé od 1. května 2016 použít k prokázání toho, že zboží má celní 
status zboží Unie.  

Článek 200 PA Neschválení vydavatelé tyto důkazy dosud nemohou použít, jelikož je 
nutná registrace v systému pro důkaz o statusu Unie (PoUS), který dosud 
nebyl zaveden. 

Čl. 128 odst. 1 APP Každá osoba, která se chce stát schváleným vydavatelem pro celní manifest 
musí splnit kritéria stanovená v čl. 39 písm. a) a b) kodexu (část kritérií pro 
oprávněný hospodářský subjekt). 

Články 14 a 31 PA Celní orgán příslušný k přijetí rozhodnutí může provádět konzultace s jinými 
členskými státy, které jsou příslušné pro místo, kde jsou nezbytné informace 
uchovávány nebo kde musí být provedeny kontroly pro účely posouzení 
jednoho či více kritérií stanovených v článku 39 kodexu. Obecná pravidla pro 
postup konzultace jsou obsažena v článku 14 PA. To znamená, že tato 
konzultace se bude týkat pouze posouzení splnění uvedených kritérií. 

Článek 26 kodexu Toto rozhodnutí, které má formu povolení udělujícího status schváleného 
vydavatele celního manifestu, je platné na celém celním území Unie, s 
výjimkou případů, kdy je jeho účinek omezený na jeden nebo několik 
členských států (členské státy s námořními přístavy). Žadatel může požádat, 
aby platnost tohoto povolení byla omezena na určité členské státy. 

Čl. 2 odst. 4 APP O požadavcích na údaje pro celní manifest rozhodují členské státy, dokud 
nevstoupí v platnost příslušné požadavky na údaje v příloze B-APP. Jedinou 
podmínkou je, že zajistí, aby požadavky na údaje byly takové, aby zaručily 
použitelnost ustanovení, jimiž se řídí důkaz o celním statusu. Členské státy 
by rovněž měly stanovit způsob, jakým mají být tyto údaje předkládány. 
Členský stát, který vydává uvedené povolení, nerozhoduje o požadavcích 
na údaje za ostatní členské státy.  

 


