
Kuni 10 000 euro väärtuses 
toetust ettevõtetele ohtlike 

ainete asendamiseks

• Ekspertnõu kemikaalidele kehtivatest piirangutest

• Ettevõttes kasutatavate kemikaalide arvestus

• Ohtlike ainete asendusplaani ettevalmistamine

• Ohutumate alternatiivide laboratoorsed katsetused 

• Väiksemahuliste asendamisjuhtude rakendamine



REACH-määrus puudutab Teid, kui olete:
TOOTJA: toodate kemikaale, kas endale või teistele 
ettevõtetele kasutamiseks.

IMPORTIJA: ostate midagi väljaspoolt ELi/EMPd– nii kee-
milised ained ja segud edasimüügiks kui ka valmis-tooted 
nagu rõivad, mööbel või plasttooted.

ALLKASUTAJA: käitlete oma tööstuslikus või kutsealases 
tegevuses kemikaale.

Miks liituda projektiga?
• arusaadavam kemikaaliarvestus 
• õigusaktidest tulenevate ohtlike kemikaalide kasutamise 
nõuetele vastamine
• võimalus pakkuda tervisele ja keskkonnale ohutumaid 
tooteid
• jäätmekäitlusega seotud kulude vähenemine
• tööõnnetuste riski maandamine

                             MEESKOND
koosneb pikaajalise kogemusega kemikaali-, keskkonna- ja 
majandusekspertidest Eestis, Lätis ja Leedus.

PILOOTETTEVÕTTED, kes asendavad meie projektis ohtlikke 
aineid või tõhustavad ressursside kasutamist.

Võta meiega ühendust*
HELISTADES

Heli Nõmmsalu, tel: +372 6 597 028 
Balti Keskkonnafoorumi kemikaaliekspert 

 SAATES E-KIRJA
heli.nommsalu@bef.ee 

märksõnaga “Fit for REACH”

LISAINFORMATSIOON
www.fitreach.eu/et

*konfidentsiaalsus tagatud 

                                               on rahvusvaheline 
projekt, mille eesmärgiks on valmistada ette väikese ja kesk-
mise suurusega ettevõtteid tulevasteks väljakutseteks, mis 
puudutavad kemikaalide kasutamisega seotud piiranguid.

Pakume ettevõtetele kemikaalide käitlemise paketti, mis si-
saldab: suutlikuse suurendamist CLP-määruse ja ohutuskaar-
tide nõuete osas; nõuandeid kemikaalide arvestuse pi-
damiseks ja üldiseks ohutuks käitlemiseks; juhiseid, kuidas 
järgida õigusaktidest tulenevaid kohustusi konkreetsete aine-
te osas ning ettepanekuid, kuidas rakendada ohtlike ainete 
asendamist kui põhimeedet kemikaalidest ja tootmisprotses-
sidest tulenevate keskkonna- ja tervismõjude vähendamiseks.



Mis on Teie ettevõtte visioon?

Soovime tõsta oma konkurentsi-
võimet lääne turul, vähendades 
ohtlike ainete, näiteks ftalaatide, 
sisaldust vuugihermeetikutes ning 
parandades toodete koostiseid.

Sihiks on vähendada meie toodetest 
ning tootmisprotsessidest tulene-
vaid tervise- ja keskkonnamõjusid, 
alandades neis rea ohtlike ainete 
sisaldust, näiteks perboraadid või 
tuleohtlik etanool.

Need ettevõtted on meiega

EHITUSTÖÖSTUS

TOIDUAINETÖÖSTUS

KODUKEEMIATÖÖSTUS

Oleme sisenemas Prantsusmaa 
turule, kus kehitavad toiduainete 
pakendamisel rangemad nõuded, 
eriti bisfenool A osas. Projekt annab 
hea võimaluse astuda sammuke 
edasi ka kodumaisel turul.

LÄTI

EESTI

Projekti “Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete 
vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja resurssude 
efektiivsema kasutamise teel” (LIFE Fit for REACH, Projekti Nr. LIFE14 
ENV/LV/000174) finantseerivad Euroopa Liidu  LIFE+ programm ning 
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

LEEDU


