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TEISĖS AKTAS  TAIKOMAS NUO PEREINAMASIS LAIKOTARPIS TAIKOMAS IKI 

PAVADINIMAS 
(NR.) 

PRIIMTAS CHEMINĖMS 
MEDŽIAGOMS 

MIŠINIAMS 
(PREPARATAMS) 

CHEMINĖMS 
MEDŽIAGOMS 

MIŠINIAMS 
(PREPARATAMS) 

CLP reglamentas 
(Nr. 1272/2008) 

2008 m. gruodžio 16 d. 
(Strasbūras) 

2010 m. gruodžio 1 d. 2015 m. birželio 1 d. 2012 m. gruodžio 1 d. 2017 m. birželio 1 d. 

1 ATP 
(Nr. 790/2009) 

2009 m. rugpjūčio 10 d. 
(Briuselis) 

2010 m. gruodžio 1 d. - 

2 ATP 
(Nr. 286/2011) 

2011 m. kovo 10 d. 
(Briuselis) 

2012 m. gruodžio 1 d. 2015 m. birželio 1 d. 2014 m. gruodžio 1 d. 2017 m. birželio 1 d. 

3 ATP 
(Nr. 618/2012) 

2012 m. liepos 10 d. 
(Briuselis) 

2013 m. gruodžio 1 d. - 

4 ATP 
(Nr. 487/2013) 

2013 m. gegužės 8 d. 
(Briuselis) 

2014 m. gruodžio 1 d. 2015 m. birželio 1 d. 2016 m. gruodžio 1 d. 2017 m. birželio 1 d. 

5 ATP 
(Nr. 944/2013) 

2013 m. spalio 2 d.  
(Briuselis) 

2014 m. gruodžio 1 d. 
(1 str. 1 dalis) 

2015 m. birželio 1 d. 
(1 str. 1 dalis) 

2016 m. gruodžio 1 d. 
(1 str. 1 dalis) 

2017 m. birželio 1 d. 
(1 str. 1 dalis) 

2015 m. sausio 1 d. visiems įrašams, išskyrusi 
(1 str. 2 dalis) 

- 

6 ATP 
(Nr. 605/2014) 

2014 m. birželio 5 d. 
(Briuselis) 

2014 m. gruodžio 1 d. 
(1 str. 1 ir 2 dalys) 

2015 m. birželio 1 d. 
(1 str. 1 ir 2 dalys) 

2016 m. gruodžio 1 d. 
(1 str. 1 ir 2 dalys) 

2017 m. birželio 1 d. 
(1 str. 1 ir 2 dalys) 

2015 m. balandžio 1 d. visiems įrašams 
(1 str. 3 dalis) 

- 

7 ATP 2015 m. balandžio mėn.ii - - - - 

8 ATP 2015 m. gegužės mėn.iii - - - - 

 

                                                           
i
 Įrašą „pikis, akmens anglių deguto, aukštatemperatūris“ (angl. pitch, coal tar, high-temp.) (EB numeris 266-028-2), kuriam taikoma nuo 2016 m. balandžio 1 d. 
ii
 Preliminari reglamento priėmimo data 

iii
 Preliminari reglamento priėmimo data 

http://www.gamta.lt/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20131201&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20131201&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0790&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0286&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:179:0003:0010:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:149:0001:0059:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:261:0005:0022:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_167_R_0004&from=EN

