
Atbalsts uzņēmumiem 
bīstamo vielu aizvietošanai 

līdz 10 000 eiro 

l Ekspertu konsultācijas par bīstamo vielu 
likumdošanas prasībām

l Uzņēmumā izmantoto ķīmisko vielu inventarizācija

l Bīstamo vielu aizvietošanas plāna izstrāde

l Drošāku alternatīvu testēšana laboratorijā 

l Neliela apjoma bīstamo vielu aizvietošana



REACH regula ir svarīga:
RAŽOTĀJIEM   ̶  jūsu uzņēmums ražo ķīmiskās vielas sev 
vai nodrošina ar tām citus uzņēmumus

IMPORTĒTĀJIEM  ̶  jūsu uzņēmums ieved atsevišķas vielas, 
to maisījumus vai arī gatavus produktus, piemēram, apģērbus, 
mēbeles, plastmasas izstrādājumus no valstīm, kas nav Eiropas 
Savienībā un ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 

PAKĀRTOTIEM LIETOTĀJIEM  ̶  vairums uzņēmumu ikdienas 
darbā izmanto ķīmiskās vielas, dažkārt par to pat neaizdomājoties

Uzņēmuma ieguvumi, iesaistoties* 

LiFE/ FIT For REACH
l mazākas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas
l vienkāršāka ķīmisko vielu uzskaite
l vienkāršotas darba drošības prasības 
l produktu var pozicionēt tirgū kā patērētāju veselībai 
un videi draudzīgāku/nekaitīgāku
l atbilstība likuma prasībām, kas stāsies spēkā tuvākajā nākotnē

Kā pieteikties:
ZVANIET 
Baltijas Vides foruma vides ekspertam 
Valteram Toropovam, tālrunis: 67357546 
SŪTIET E-PASTU 
valters.toropovs@bef.lv 
ar nosaukumu “Fit for REACH”, sniedzot savu kontaktinformāciju
VAIRĀK INFORMĀCIJAS
www.fitreach.eu/lv

*Uzņēmumiem tiek garantēta konfidencialitāte 

LiFE/ FIT For REACH ir starptautisks projekts, 
kurš palīdzēs trīs Baltijas valstu uzņēmumiem uzlabot ķīmisko 
vielu pārvaldību un savlaicīgi ieviest Eiropas Savienības regulas par 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH) prasības. 

Projekts uzņēmumiem piedāvās konsultācijas tādos ķīmisko vielu 
pārvaldības jautājumos kā ķimikāliju klasificēšana un marķēšana, 
drošības datu lapas, likumdošanas prasības attiecībā uz noteiktām 
bīstamajām vielām un ieteikumi, kā tās aizvietot ar drošākām 
alternatīvām, lai samazinātu uzņēmuma darbībā un produktos 
izmantoto vielu negatīvo ietekmi uz vidi. 

LiFE/ FIT For REACH KOMANDA  
Pieredzējuši ķīmijas, vides un ekonomikas eksperti

UZŅĒMUMI-PARTNERI , kuros tiks aizvietotas 
bīstamās vielas vai uzlabota resursu efektivitāte



Un jūsu uzņēmums?

Mēs vēlamies atteikties no ftalātiem 
būvniecības hermētiķos un uzlabot 
šo produktu sastāvu, lai tie būtu 
konkurentspējīgāki Rietumu tirgū.

Piedaloties projektā, vēlamies 
samazināt mūsu produktos un ražošanas 
procesos izmantoto ķimikāliju ietekmi 
uz vidi, ierobežojot tādu bīstamo vielu 
kā perborātu, perkarbonātu, mono-
etilēnglikola un etanola izmantošanu.

Šie uzņēmumi jau ir iesaistījušies 

LiFE/ FIT For REACH

BŪVĶĪMIJAS RAŽOTĀJS

PĀRTIKAS RAŽOTĀJS

SADZĪVES ĶĪMIJAS 
RAŽOTĀJS

Plānojam paplašināt noieta tirgu 
Francijā, kur ir stingrākas prasības 
pārtikas iepakojumam. Vienlaikus 
mēs būsim soli priekšā arī vietējiem 
konkurentiem.

Projektu “Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu 
emisiju samazināšanai, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti” 
(LIFE Fit for REACH, Projekta Nr. LIFE14 ENV/LV/000174) līdzfinansē 
Eiropas Komisijas finanšu instruments LIFE un Latvijas vides aizsardzības fonds.


