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AGREX Vývozní povolení (společná zemědělská politika) 

AGRIM Dovozní povolení  (společná zemědělská politika) 

CSO Certifikát o shodě s obchodními podmínkami 

CZN Certifikát zdravotní nezávadnosti 

DP Důkaz původu textilních výrobků podle NK 1541/98 

DURX Omezení vývozu zboží dvojího použití 

ZDUMP Oznámení o zahájení antidumpingového nebo vyrovnávacího řízení 

CDUMP Monitorování antidumpingu nebo vyrovnávacího cla 

PDUMP Prozatímní antidumpingové nebo vyrovnávací clo   

KDUMP Konečné antidumpingové nebo vyrovnávací clo 

LPQ Propuštění do volného oběhu (licence, množstevní omezení) 

LPR Propuštění do volného oběhu (licence) 

LPS Propuštění do volného oběhu (licence - prvotní pozorování) 

PIC Postup podle předchozího souhlasu dle nařízení (Rady (ES) č. 689/2008)  

PRO Zákaz dovozu 

pro001 1. Na základě rozhodnutí Komise 2002/247/ES, v platném znění, se dovoz želé 
cukrovinek, včetně želé cukrovinek ve tvaru minipohárků, obsahujících látku E 425: 
konjac: (i)guma konjac (ii) konjac glukomannan se pozastavuje. 

2. Na základě rozhodnutí Komise 2004/374/ES, v platném znění se pozastavuje dovoz 
želé cukrovinek ve tvaru minipohárků obsahujících látky E 400 alginová kyselina, E 
401 alginát sodný, E 402 alginát draselný, E 403 alginát amonný, E 404 alginát 
vápenatý, E 405 propan1,2diolalginát, E 406 agar, E 407 karagenan, E 407a afinát 
řasy Eucheuma, E 410 karubin, E 412 guma guar, E 413 tragant, E 414 arabská 
guma, E 415 xanthan, E 417 guma tara nebo E 418 guma gellan. 

pro002 Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1523/2007, v platném znění, se 
zakazuje dovoz kočičí a psí kůže a výrobků obsahujících tyto kůže.:  

PRX Zákaz vývozu 

prx001 Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1523/2007, v platném znění, se 
zakazuje vývoz kočičí a psí kůže a výrobků obsahujících tyto kůže 

REF Referenční ceny 

RIX Vývozní refundace (společná zemědělská politika) 

RX Vývozní povolení (omezení) 

SVD Společný vstupní doklad dle NK 669/2009 (krmiva a potraviny) a NK 1152/2009 
(skořápkové plody) 

VPP Vývozní certifikát  ze země původu 

 


