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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku eesmärk on viia radioaktiivsete ainete seire nõuded Euratomi lepingu 
kohasesse eraldi õigusakti, et säilitada radioaktiivsuse eest kaitsmist käsitlevate õigusaktide 
ühtlus, kooskõla ja terviklikkus ühenduse tasandil. Teise sammuna kavatseb komisjon need 
nõuded direktiivist 98/83/EÜ (joogiveedirektiiv) välja jätta.

Arvamuse koostaja peab kahetsusväärseks asjaolu, et kuna kõnealune direktiiv kuulub 
Euratomi lepingu kohaldamisalasse, on Euroopa Parlamendil otsustamisprotsessis ainult 
piiratud roll. Seetõttu palub arvamuse koostaja komisjonil pöörata selle direktiivi 
kehtestamisel ja läbivaatamisel piisavat tähelepanu Euroopa Parlamendi arvamusele. Samuti 
tunneb ta muret direktiivi rakendamise üle, kuna joogiveedirektiivis käsitletavaid 
radioaktiivseid aineid käsitlevaid nõudeid ei ole veel rakendatud.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et nimetatud ettepanek võib ohustada Euroopa vee ja 
joogivee õigusakte, mis kuuluvad praegu Euroopa Liidu lepingu kohaldamisalasse. Euroopa 
Komisjon peaks seetõttu tagama kooskõla kõnealuse direktiivi radioaktiivse saaste eest 
kaitsmise meetmete ja meetmete vahel, mis on sätestatud direktiivis 98/83/EÜ ja muudes vett 
käsitlevates õigusaktides, nt 2000/60/EÜ ja 2006/118/EÜ, ning muude vete kaitset (nt 
põhjavesi) käsitlevates õigusaktides. 

Mis puudutab direktiivi kohaldamisala, siis on oluline kaasata toiduainetööstuses kasutatav 
vesi. Positiivne on siiski see, et Euroopa Komisjon lisas ettepaneku läbivaadatud versiooni 
radooni väärtuse parameetri ja pudelivee veeallikana.

Ka kodanike jaoks on tähtis, et neid teavitatakse olmevee kvaliteedist. Seetõttu peavad 
liikmesriigid oma iga kolme aasta tagant esitatavatesse raportitesse olmevee kvaliteedi ja 
tuumaohutuse kohta lisama teabe radioaktiivsete ainete kohta sellistes vee liikides.

Käesoleva direktiivi jõustamisel tekkinud probleemide korral peavad liikmesriigid võtma 
kasutusele vajalikud meetmed, et taastada vee kvaliteet ja vähendada potentsiaalset riski 
rahvatervisele. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Parameetrite väärtused põhinevad 
olemasolevatel teaduslikult põhjendatud 
teadmistel, võttes arvesse 
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ettevaatuspõhimõtet. Kõnealused 
väärtused on valitud tagamaks, et 
olmevett oleks võimalik turvaliselt 
kasutada kogu elu, võttes aluseks kõige 
kaitsetumad elanikud, ning et sellega 
tagatakse tervisekaitse kõrge tase.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Indikaatorfunktsiooniga parameetrile 
mittevastavuse korral peaks asjaomane 
liikmesriik hindama, kas mittevastavus 
kujutab ohtu inimeste tervisele, ja võtma 
vajaduse korral meetmed vee kvaliteedi 
taastamiseks.

(6) Indikaatorfunktsiooniga parameetrile
ja/või käesoleva direktiiviga kehtestatud 
standarditele mittevastavuse korral peaks 
asjaomane liikmesriik välja uurima 
põhjuse, hindama, kas mittevastavus 
kujutab ohtu inimeste tervisele, ja võtma 
vajaduse korral niipea kui võimalik
meetmed vee kvaliteedi taastamiseks.
Parandusmeede võib tähendada 
asjaomase asutuse sulgemist, kui vee 
kvaliteet seda nõuab. Kui olmevee 
kvaliteedi taastamine nõuab 
parandusmeetmeid, siis eelkõige tuleb 
likvideerida probleemi põhjus. 

Or. en

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tarbijaid tuleks olmevee kvaliteedist 
tõeselt ja nõuetekohaselt teavitada.

(7) Tarbijaid tuleks olmevee kvaliteedist ja 
mis tahes pädevate asutuste poolt 
kasutusele võetud parandusmeetmetest 
tõeselt ja nõuetekohaselt teavitada, ning 
lisaks tuleks arvesse võtta komisjoni 
tehnilisi ja ka statistilisi vajadusi ning 
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isiku õigust saada piisavat teavet olmevee 
kvaliteedi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesolevasse direktiivi on vaja 
kaasata toiduainetööstuses kasutatav vesi.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Olmevee kvaliteedi analüüsimiseks
kasutatavad meetodid peaksid tagama 
saadud tulemuste usaldusväärsuse ja 
võrreldavuse.

(10) Olmevee kvaliteedi analüüsimiseks 
kasutatavad meetodid peaksid tagama 
saadud tulemuste usaldusväärsuse ja 
võrreldavuse. Sellised seireprogrammid 
peaksid vastama kohalikele vajadustele 
ning käesoleva direktiiviga ettenähtud 
minimaalsetele seirenõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Selleks et tagada Euroopa 
veepoliitika sidusus, peavad käesolevas 
direktiivis kehtestatud radioaktiivsete 
ainete seire parameetrite väärtused, 
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sagedus ja meetodid olema 
põhjaveedirektiivi ja joogiveedirektiiviga 
kooskõlas. Lisaks peaks Euroopa 
Komisjon tagama, et Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik)1 ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 
2006. aasta direktiivi 2006/118/EÜ (mis 
käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja 
seisundi halvenemise eest)2 läbivaatamisel 
osutatakse käesolevale direktiivile, et 
täielikult kaitsta kõiki vee liike 
radioaktiivsete ainetega saastumise eest.
______________
1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
2 ELT L 372, 27.12.2006, lk 19.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis kasutatakse nõukogu 
direktiivi 98/83/EÜ artiklis 2 esitatud 
mõisteid.

1. Käesolevas direktiivis kasutatakse 
nõukogu direktiivi 98/83/EÜ artiklis 2 
esitatud mõisteid.

2. Lisaks lõikes 1 osutatud mõistetele 
kasutatakse järgmisi mõisteid:
(a) „radioaktiivne aine” – aine, mis 
sisaldab üht või mitut radionukliidi, mille 
aktiivsust või kontsentratsiooni tuleb 
kiirguskaitse seisukohast arvesse võtta;
(b) „kumulatiivne doos” – aastasest 
sissevõtust tulenev efektiivdoos, mis 
saadakse kõigist veevärgivees avastatud 
tehislikest ja looduslikest 
radionukliididest, v.a triitium, kaalium-
40, radoon ja radooni lühikese 
poolestusajaga lagunemissaadused;
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(c) „parameetri väärtus” – väärtus, mille 
ületamise korral liikmesriigid peavad 
hindama, kas olmevees sisalduvad 
radioaktiivsed ained kujutavad endast 
inimeste tervisele ohtu, ning võtma 
vajaduse korral parandusmeetmeid vee 
kvaliteedi viimiseks sellisele tasemele, mis 
vastab kiirguskaitse seisukohast inimeste 
tervise kaitsmise nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse olmevee 
suhtes, arvestades direktiivi 98/83/EÜ 
artikli 3 lõikes 1 osutatud ja vastavalt 
kõnealuse direktiivi artikli 3 lõikele 2 
sätestatud erandeid.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse olmevee 
suhtes (joogivesi ja toiduainetööstuses 
kasutatav vesi), arvestades direktiivi 
98/83/EÜ artikli 3 lõikes 1 osutatud ja 
vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 3 
lõikele 2 ja artikli 3 lõikele 3 sätestatud 
erandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks direktiivi 96/29/Euratom 
artikli 6 lõike 3 punkti a sätete 
kohaldamist, võtab liikmesriik kõik 
vajalikud meetmed, et kehtestada 
asjakohane olmevee kvaliteedi seire kava, 
millega tagab, et olmevesi vastab 
käesoleva direktiivi kohaselt sätestatud 
parameetrite väärtustele.

1. Ilma et see piiraks direktiivi 
96/29/Euratom artikli 6 lõike 3 punkti a 
sätete kohaldamist, võtab liikmesriik kõik 
vajalikud meetmed, et kehtestada 
asjakohane olmevee kvaliteedi seire kava, 
millega tagab, et olmevesi vastab 
käesoleva direktiivi kohaselt sätestatud 
parameetrite väärtustele. Olmevesi on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga, kui:
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(a) see ei sisalda radioaktiivseid aineid 
sellisel arvul ega sellises koguses, mis 
kujutab potentsiaalset ohtu inimeste 
tervisele, ja
(b) see vastab I ja III lisas sätestatud 
miinimumnõuetele; ning juhul kui 
liikmesriigid võtavad vastavalt artikli 9 
asjaomastele sätetele ning kooskõlas 
aluslepinguga mis tahes muid meetmeid, 
et tagada olmevee vastavus käesoleva 
direktiivi nõuetele.
2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi rakendamiseks võetavad 
meetmed ei tooks mingil juhul otseselt ega 
kaudselt kaasa olmevee praeguse 
kvaliteedi halvenemist niivõrd, kuivõrd 
see on inimeste tervise kaitse seisukohast 
oluline, ega ka joogivee valmistamiseks
kasutatavate vete saastatuse suurenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Artikkel 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 5 kohaselt kehtestatud 
parameetrite väärtustele mittevastavuse 
korral hindab liikmesriik, kas selline 
mittevastavus seab ohtu elanike tervise.
Sellise ohu korral võtab liikmesriik 
meetmed vee kvaliteedi taastamiseks.

2. Käesoleva direktiivi kohaselt kehtestatud 
parameetrite väärtustele mittevastavuse 
korral hindab liikmesriik niipea kui 
võimalik, kas selline mittevastavus seab 
ohtu elanike tervise. Sellise ohu korral
peab asjaomane liikmesriik tagama niipea 
kui võimalik vajalikud meetmed vee 
kvaliteedi taastamiseks. Nende puhul on 
esmatähtis rakendamine, pidades muu 
hulgas silmas asjassepuutuva parameetri 
väärtuse ületamise määra ning 
potentsiaalset ohtu inimeste tervisele. 
Vajalik parandusmeede võib tähendada 
asjaomase asutuse sulgemist, juhul kui 
vee kvaliteet seda nõuab. Olenemata 
sellest, kas parameetrite väärtustele 
mittevastavust on esinenud või mitte, 
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tagavad liikmesriigid, et inimeste tervisele 
potentsiaalselt ohtliku olmevee 
tarbimiseks andmine keelatakse või selle 
kasutamist piiratakse või võetakse mis 
tahes muid meetmeid, mis on vajalikud 
inimeste tervise kaitseks. Kõnealustel 
juhtudel teavitatakse tarbijaid sellest 
viivitamata ning antakse neile vajalikku 
nõu.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Teave ja aruandlus

1. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid tagamaks, et tarbijatele on 
kättesaadav nõuetekohane ning 
ajakohane teave olmevee kvaliteedi kohta, 
ja seda mitte ainult juhul, kui ohtu 
inimeste tervisele ei saa pidada tühiseks.
2. Iga liikmesriik, kelle veesüsteem asub 
piirkonnas, kus võivad olla radioaktiivse 
saastamise potentsiaalsed allikad, olgu 
need kas inimtegevuse või looduse 
tagajärjel tekkinud, lisab teabe olmevees 
sisalduvate radioaktiivsete ainete 
kontsentratsiooni kohta oma kolme aasta 
tagant esitatavatesse olmevee kvaliteedi 
raportisse (sätestatud direktiivi 98/83/EÜ 
artiklis 13) ja tuumaohutuse raportisse 
(sätestatud 25. juuni 2009. aasta nõukogu 
direktiivi 2009/71/Euratom (millega 
kehtestatakse tuumarajatiste 
tuumaohutuse raamistik)1 artiklis 9).
3. Euroopa Komisjon lisab oma raportisse 
ühenduse olmevee kvaliteedi kohta 
(sätestatud direktiivi 98/83/EÜ artiklis 13) 
liikmesriikide andmed radioaktiivsete 
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ainete kohta olmevees.
_____________
1 ELT L 172, 2.7.2009, lk 18.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Läbivaatamine

Vähemalt iga viie aasta järel vaatab 
komisjon lisad läbi, pidades silmas 
teaduse ja tehnika arengut, ning teeb 
vajadusel muudatusettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 13

II lisa – punkt 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva punkti esimeses lõigus 
ettenähtud seirekavade või uuringute 
asemel kasutatakse käesoleva direktiivi 
sätete järgimise tõendamiseks muude 
seirekavade või uuringute tulemusi, 
põhjendab liikmesriik komisjonile oma 
otsust, lisades kõnealuste muude 
seirekavade või uuringute asjaomased 
tulemused.

Kui käesoleva punkti esimeses lõigus 
ettenähtud seirekavade või uuringute 
asemel kasutatakse käesoleva direktiivi 
sätete järgimise tõendamiseks muude 
seirekavade või uuringute tulemusi, 
põhjendab liikmesriik komisjonile oma 
otsust, lisades kõnealuste muude 
seirekavade või uuringute asjaomased 
tulemused. See ei tohiks põhineda üksnes 
sidusrühmadelt saadud teabel.

Or. en
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