GALVOK.
TAUPYK.
BUK ATSAKINGAS.
Europos Sąjungoje (ES) galioja vieni griežčiausių aplinkosaugos reikalavimų pasaulyje.
Aplinkos politika padeda siekti, kad ES ekonomika taptų ekologiškesnė, taip pat skatina
saugoti gamtą ir stengiasi apsaugoti ES gyventojų sveikatą bei gyvenimo kokybę.

Aplinkos apsauga ir ES konkurencingumas pasaulinėje rinkoje gali būti suderinami, o aplinkos
politika gali atlikti svarbų vaidmenį kuriant darbo vietas ir skatinant investicijas. Siekiant
ekologiškai tvaraus augimo, rengiamos integruotos politikos priemonės, kuriomis skatinama
vadovautis aplinkos tvarumo principais. Aplinkos apsaugos naujovės gali būti įdiegiamos ir eksportuojamos, dėl to padidėtų Europos konkurencingumas ir pagerėtų žmonių gyvenimo kokybė.
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EKOLOGINES INOVACIJOS KAS TAI?
Ekologinėmis inovacijomis vadinamos bet kokios technologinės ir kitos naujovės, teikiančios
verslo galimybių ir naudingos aplinkai, nes jos turi mažesnį poveikį aplinkai arba jo iš viso neturi,
arba jomis užtikrinama, kad ištekliai būtų naudojami kuo efektyviau. Ekologinės inovacijos yra
glaudžiai susijusios su tuo, kaip naudojame gamtos išteklius, kaip gaminame ir vartojame, taip
pat su ekologiniu efektyvumu bei ekologinės pramonės koncepcijomis. Gamintojai skatinami
nuo linijinio teršalų bei atliekų susidarymo pereiti prie „uždaro rato“ metodų ir pakeičiant
produktus bei gamybos metodus kuo labiau sumažinti medžiagų ir energijos srautus. Taip
daugelis įvairiausių sektorių įmonių gali įgyti konkurencinio pranašumo.

VERSLAS IR APLINKOSAUGA
Aplinką tausojantis verslas laikomas socialiai atsakingu verslu.

Aplinkai draugiški
produktai madingi
ir populiarūs, juos
lengviau parduoti,
tam tikrose rinkose
jų paklausa
didesnė.

Aplinkai draugiškas verslas - tai
verslas, parodantis savo tobulėjimą
kartu su visuomene, ir jos problemomis.

Aplinkai draugiško verslo
galimybės dalyvauti projektuose
ir gauti paramą
dar labiau išsiplečia.

Pakeitus žaliavas,
procesus, technologijas, įrangą ar
kt., atsiranda
galimybė sutaupyti
pačiam verslui.

Inovacijos aplinkos srityje kuria
darbo vietas ir
didina konkurencingumą.

KAIP VERSLAS GALI
SUTAUPYTI?
Energijos vartojimo auditas
Procedūra, kurios metu auditorius, vadovaudamasis Energijos, energijos išteklių ir vandens
vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010
m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“, įvertina energijos ir vandens nuostolius pramonės įmonės
technologiniuose procesuose bei įrenginiuose ir
numato priemones šios įmonės energijos bei
vandens nuostoliams sumažinti.

Aplinkos apsaugos auditas
Aplinkos apsaugos veiklos, įvykių, sąlygų,
vadybos/valdymo sistemų arba informacijos apie šiuos dalykus aprašymas ir įvertinimas, siekiant įsitikinti, kad jie atitinka
audito kriterijus, ir šio veiksmo rezultatų
pranešimas klientui.

Gamybos technologiju, auditas
Gamybos procesų (nuo žaliavų patekimo iki galutinio
produkto išėjimo) aprašymas ir įvertinimas, siekiant
nustatyti, ar konkrečios technologijos ir gamybos
procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos
tendencijomis atitinkamoje srityje: ar gamybos procesuose naudojamos naujausios žinios, ar procesai
yra efektyvūs vertinant kitų galimų technologijų
atžvilgiu dabar bei ateities perspektyvoje ir pan.

AVS (aplinkosaugos vadybos (valdymo)
sistema) diegimas
Tarptautiniu lygmeniu pripažinta elementų, jų sąveikos
ryšių ir praktikoje patikrintų aplinkosaugos metodų
sistema, kuria siekiama užtikrinti sklandų įmonės procesų funkcionavimą, šiuos procesus standartizuojant
(ISO 14000 arba EMAS), taip padedant įmonėms identifikuoti ir spręsti aplinkosaugos problemas. AVS laikoma
pripažinta tarptautiniu lygiu, jei yra sertifikuojama arba
akredituojama.
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Ekologinis (ekologiskas) projektavimas
Gaminio savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas, kai yra tenkinama
viena iš šių savybių (ekologinio projektavimo principai):
Mažėja gaminiui sunaudojamų
žaliavų kiekis.

Gaminys sunaudoja mažiau
energijos.

Gaminiui pagaminti naudojamas
mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis
arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų.

Gaminį galima perdirbti pasibaigus jo galiojimo terminui.

KIEK GALIMA SUTAUPYTI?
1 t perdirbtų popieriaus atliekų sutaupo
27 tūkst. l vandens.

1 naujos skardinės gamybai reikia
tiek pat energijos, kiek pagaminti 20
tokių skardinių iš antrinių žaliavų.

Perdirbus 1 t stiklo atliekų sutaupoma
1,2 t pirminių žaliavų.

Perdirbtas stiklo butelis sutaupo
tiek energijos, kiek pakaktų 100 W
lemputei šviesti 4 val.
Perdirbtam popieriui pagaminti reikia
64 proc. mažiau energijos nei gaminant popierių iš naujos medienos.

Jeigu kiekvienas laikraštis būtų
perdirbtas, per metus pavyktų
išsaugoti 250 mln. medžių.
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