
Iki 10 000 eurų vertės 
parama įmonėms pavojingų 

cheminių medžiagų pakeitimui

l Ekspertų patarimai dėl cheminių medžiagų reguliavimo 

l Cheminių medžiagų inventorizacija

l Pavojingų medžiagų pakeitimo plano parengimas

l Saugesnių alternatyvų laboratoriniai tyrimai 

l Mažos apimties pakeitimų įgyvendinimas



REACH* aktualus:
GAMINTOJUI  ̶  jei gaminate chemines medžiagas ar jų mišinius 
savo ar kitų asmenų reikmėms.

IMPORTUOTOJUI  ̶  jei importuojate chemines medžiagas, 
jų mišinius, produktus (pavyzdžiui, tekstilė, baldai, plastiko 
gaminiai) ne iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės. 

GALUTINIAM NAUDOTOJUI  ̶  daugelis įmonių naudoja 
chemines medžiagas patys to nesuprasdami. Pasidomėkite savo 
atsakomybe – galbūt savo veikloje naudojate pavojingas chemines 
medžiagas. 

Nauda įmonei: 
l Paprastesnė apskaita;
l Sumažėję atliekų tvarkymo kaštai;
l Sumažėję darbuotojų saugai keliami reikalavimai;
l Produktas gali būti pristatomas vartotojui kaip darantis 
    mažesnę žalą sveikatai ir aplinkai;
l Įmonė įgis pranašumą susiduriant su augančiais teisiniais 
    reikalavimais.

Kreipkitės**
Baltijos aplinkos forumo cheminių medžiagų skyrius
Tel: 8 5 215 9288
El. paštas: chemija@bef.lt
Plačiau:  www.fitreach.lt, www.bef.lt

*Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, numatantis 
cheminių medžiagų registraciją, vertinimą, autorizaciją ir apribojimus.

**Konfidencialumas garantuojamas



LiFE/ FIT For REACH KOMANDA  
Ekspertai, turintys didelę patirtį cheminių medžiagų, aplinkosaugos 
ir ekonomikos srityse:

ĮMONĖS , kuriuose bus įgyvendinti pavojingų cheminių medžiagų 
pakeitimo ar efektyvaus išteklių naudojimo atvejai:

LiFE/ FIT For REACH yra tarptautinis projektas, 
kurio pagrindinis tikslas – padėti įmonėms susigaudyti kasmet 
griežtėjančiame cheminių medžiagų valdymo reguliavime ir pasirengti 
būsimiems apribojimams jau šiandien. Prisijungiančioms įmonėms 
siūlomas „cheminių medžiagų valdymo paketas”, padėsiantis:

l Suprasti medžiagų /mišinių saugos duomenų lapus;
l Išsiaiškinti naudojamų medžiagų / mišinių klasifikavimo ir 
ženklinimo reikšmę;
l Gauti informaciją apie cheminių medžiagų / mišinių inventorizaciją 
ir bendrąją jų valdymo praktiką;
l Išsiaiškinti, ar naudojate didelį susirūpinimą keliančias medžiagas 
(SVHC) ir kokios prievolės jums taikomos;
l Pavojingas chemines medžiagas pakeisti alternatyviomis 
medžiagomis arba technologijomis;
l Sumažinti jūsų įmonės poveikį aplinkai bei sužinoti, kaip efektyviai 
naudoti išteklius.



Jie jau investuoja. O tu?

Norime išplėsti savo rinką į šalis, 
turinčiąs griežtesnius reikalavimus 
pakuotėms. Tai –  taip pat puiki proga 
būti žingsniu priekyje ir rodyti pavyzdį 
Lietuvoje.

Ieškome naujų sprendimų rūšiavimui 
bei veiklos metu susidarančių atliekų 
(tokių junginių kaip metildifenilodii-
zocianato, poliolio, poliuretano putų, 
įvairių valymo priemonių) mažinimui. 
Siekdami padidinti išteklių naudojimo 
efektyvumą, projekto metu atliksime 
inovatyvių technologijų bandymus.

Siekiame atitikti griežtus lakiųjų 
organinių junginių ribojimo 
reikalavimus, ieškome sprendimų 
pavojingų medžiagų keitimui. Taip 
tikimės mažinti poveikį aplinkai ir 
suteikti galimybę aplinkiniams dirbti 
bei gyventi sveikesnėje aplinkoje.

Projektą „Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo įgyvendinimas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos mažose/vidutinėse pramonės įmonėse” 
(LIFE Fit for REACH, Nr.LIFE14ENV/LV000174) dalinai finansuoja 
LIFE programa ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.


