
P7_TA(2013)0068 

Olmevees olevad radioaktiivsed ained ***I 

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 

võtta vastu nõukogu direktiiv, millega määratakse kindlaks nõuded elanikkonna tervise 

kaitsmiseks olmevees olevate radioaktiivsete ainete eest (COM(2012)0147 – C7-0105/2012 

– 2012/0074(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2012)0147), 

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikleid 31 ja 32, 

mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0105/2012), 

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta; 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 194 lõiget 

1; 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. mai 2012. aasta arvamust1; 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A7-0033/2013), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 293 lõiget 2; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile. 

 

                                                 
1  ELT C 229, 31.7.2012, lk 145. 

P7_TC1-COD(2012)0074 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2013. aastal 

eesmärgiga võtta vastu nõukogu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/…/EL, 

millega määratakse kindlaks nõuded elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees olevate 

radioaktiivsete ainete eest ja muudetakse nõukogu direktiivi 98/83/EÜ [ME 1] 



EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 31 ja 32 

Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1, 

võttes arvesse Euroopa komisjoni ettepanekut, mis on koostatud pärast arvamuse saamist 

asjatundjate rühmalt, kelle teadus- ja tehnikakomitee on Euratomi asutamislepingu artikli 31 

kohaselt nimetanud liikmesriikide teadlaste seast, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

olles konsulteerinud Euroopa Parlamendiga toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2 

[ME 2] 

ning arvestades järgmist: 

 

(-1) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklile 191 

põhineb liidu keskkonnapoliitika ettevaatuse ja ennetusmeetmete põhimõtetel ja 

aitab saavutada keskkonna säilitamist, kaitsmist ja selle kvaliteedi parandamist ning 

inimese tervise kaitset. [ME 3] 

(1) Vee joomine on üks võimalusi, kuidas radioaktiivsed kahjulikud ained satuvad 

inimese kehasse. Radioaktiivsete isotoopide või radionukliidide allaneelamine võib 

põhjustada mitmeid terviseprobleeme. Vastavalt nõukogu direktiivile 96/29/Euratom3, 

tuleb võtta meetmed, et kogu elanikkonna kokkupuude, sealhulgas pikaajaline 

kumulatiivne kokkupuude kiirgusega, mis on tingitud ioniseeriva kiirguse ohuga 

seotud tegevusest, oleks võimalikult vähene. [ME 4] 

(1a) Radioaktiivsete isotoopide veest väljafiltreerimise tulemusena muutuvad filtrid 

radioaktiivseteks jäätmeteks, mis tuleb seejärel ettevaatlikult ja kooskõlas kehtivate 

menetlustega kõrvaldada. [ME 5] 

                                                 
1 ELT C , , lk. ELT C 229, 31.7.2012, lk 145. 
2 Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2013. aasta seisukoht. 
3 Nõukogu 13. mai 1996. aasta direktiiv 96/29/Euratom, millega sätestatakse põhilised 

ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest 
tulenevate ohtude eest (EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1). 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:229:SOM:en:HTML


 

(1b) Radioaktiivsete isotoopide veest kõrvaldamise protsess sõltub liikmesriikide 

laboratooriumidest, mõõtmiste korrapärasest ajakohastamisest ja teadustööst. 

[ME 6] 

(1c) Teave, mida liikmesriigid annavad iga kolme aasta järel esitatavas joogivee direktiivi 

käsitlevas aruandes, on joogivee radioaktiivsuse tasemete osas mittetäielik või 

puudulik. [ME 7] 

(1d) Joogivee käitlemise kulude vähendamiseks on vaja ennetusmeetmeid. [ME 8] 

(2) Arvestades olmevee kvaliteedi suurt tähtsust inimese tervise jaoks Elanikkonna 

kõrgetasemelise tervisekaitse tagamiseks, on vaja kehtestada ühenduse tasandil ühised 

olmevee kvaliteedinormid, mida saab kasutada indikaatorina, ning näha ette 

järelevalve selle üle, kuidas osutatud normidest kinni peetakse. [ME 9] 

 

(3) Indikaatorparameetrid on juba esitatud nõukogu direktiivi 98/83/EÜ1 I lisa C osas, 

milles on käsitletud radioaktiivseid aineid; sama direktiivi II lisas on esitatud 

järelevalvet käsitlevad sätted. Osutatud parameetrid kuuluvad aga Euratomi lepingu 

artiklis 30 määratletud põhinormide reguleerimisalasse. [ME 10] 

(3a) Parameetrite väärtused põhinevad olemasolevatel teaduslikult põhjendatud 

teadmistel, võttes arvesse ettevaatuspõhimõtet. Kõnealused väärtused on valitud, 

tagamaks et olmevett saaks turvaliselt kasutada kogu elu jooksul, võttes aluseks 

kõige kaitsetumad elanikud, ning et sellega tagataks tervisekaitse kõrge tase. 

[ME 11] 

 

(4) Seepärast tuleks olmevee radioaktiivsustaseme seire nõuded võtta vastu eraldi 

õigusaktiga, et tagada Euratomi lepingu kohaste radioaktiivsuse eest kaitsmist 

käsitlevate õigusaktide ühtlus, kooskõla ja täielikkus ühenduse tasandil viia 

                                                 
1 Nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (EÜT 

L 330, 5.12.1998, lk 32). 



korrelatsiooni nõuetega, mis on sätestatud olemasolevates õigusaktides teiste 

keemiliste ainete kohta, mida leidub vees ja millel on negatiivne mõju keskkonnale 

ja inimeste tervisele. See meede tagaks ELi toimimise lepingu kohaste inimeste 

tervist ja keskkonnakaitset käsitlevate õigusaktide ühtluse, kooskõla ja täielikkuse. 

[ME 12] 

(5) Euratomi lepingu Käesoleva käesoleva direktiivi sätted, milles käsitletakse joogivee 

saastamist radioaktiivsete ainetega, peaksid olema ülimuslikud direktiiviga 

ajakohastatakse direktiivi 98/83/EÜ sätete suhtes I lisa C osas toodud 

indikaatorparameetreid ja kehtestatakse eeskirjad radioaktiivsete ainete joogivees 

esinemise kontrollimiseks. [ME 13] 

 

(6) Indikaatorfunktsiooniga parameetrile mittevastavuse korral peaks asjaomane 

liikmesriik olema kohustatud kindlaks tegema selle põhjuse, hindama, kas 

mittevastavus kujutab ohtu selle ohtlikkust inimeste tervisele, ja võtma vajaduse korral 

meetmed vee kvaliteedi taastamiseks seda ka pikas perspektiivis, ja võimalusi 

sekkumiseks ning nende tulemuste põhjal võtma meetmeid, et võimalikult kiiresti 

tagada veevarustuse vastavus käesolevas direktiivis määratletud kvaliteedinõuetele. 

Parandusmeetmed võivad tähendada isegi asjaomase rajatise sulgemist, kui vee 

kvaliteet seda nõuab. Eelistada tuleks meetmeid, mis kõrvaldavad probleemi 

tekkepõhjused. Tarbijaid tuleb kohe teavitada riskidest, meetmetest, mida 

ametiasutused on juba võtnud, ja sellest, kui kiiresti parandusmeetmed mõjuma 

hakkavad. [ME 14] 

(7) Tarbijaid tuleks üldkättesaadavate väljaannete kaudu olmevee kvaliteedist tõeselt 

täielikult ja nõuetekohaselt teavitada. Kohalikud omavalitsused peavad tegema 

tarbijatele igal ajal kättesaadavaks ajakohastatud teabe alade kohta, mida võivad 

ohustada radioaktiivse saaste allikad, ja piirkonna veekvaliteedi kohta. [ME 15] 

 

(7a) Käesolev direktiivi rakendusala peab hõlmama ka toiduainetööstuses kasutatavat 

vett. [ME 16] 



(8) Käesoleva direktiivi reguleerimisalast on vaja välja jätta looduslikud mineraalveed ja 

raviotstarbelised veed, kuna sellist tüüpi vete kohta on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2009/54/EÜ1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

2001/83/EÜ2 kehtestatud eraldi eeskirjad. Komisjon peaks siiski hiljemalt kahe aasta 

jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest esitama ettepaneku direktiivi 

2009/54/EÜ läbivaatamiseks, et viia loodusliku mineraalvee kontrollimise nõuded 

kooskõlla käesolevas direktiivis ja direktiivis 98/83/EÜ esitatud nõuetega. Pudelisse 

või mahutisse villitud ja müümiseks ettenähtud muu kui loodusliku mineraalvee seire, 

mille eesmärk on kontrollida radioaktiivsete ainete sisalduse vastavust direktiivis 

ettenähtud näitajatele, peaks toimuma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 852/20043 nõuete kohaselt vastavalt ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide 

süsteemi (HACCP) põhimõtetele. [ME 17] 

 

(9) Iga liikmesriik peaks kehtestama jõulised seirekavad, et jälgida korrapäraselt olmevee 

vastavust käesoleva direktiivi nõuetele. [ME 18] 

(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. [ME 19] 

(10a) Looduslikku radioaktiivsust ja inimtekkelist saastet tuleb käsitleda erinevalt ja eraldi 

dosimeetriliste kriteeriumide alusel. Liikmesriigid peaksid tagama, et 

tuumaenergiaalane tegevus ei põhjustaks joogiveevarude saastamist. [ME 20] 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/54/EÜ loodusliku 

mineraalvee kasutamise ja turustamise kohta (ELT L 164, 26.6.2009, lk 45). 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ 

inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 
311, 28.11.2001, lk 67). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 
toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1). 



(11) Komisjoni soovituses 2001/928/Euratom1 on käsitletud joogiveevarude radioloogilist 

kvaliteeti seoses radooniga ja selle lagunemissaadustega, millel on pikk poolestusaeg, 

ja on kohane hõlmata osutatud radionukliidid käesoleva direktiivi reguleerimisalaga. 

 

(11a) Euroopa veepoliitika ühtsuse tagamiseks peavad käesolevas direktiivis sätestatud 

radioaktiivsete ainete parameetrite väärtused ning seire sagedus ja meetodid 

vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/118/EÜ2, ja nõukogu 

direktiivile 98/83/EÜ. Lisaks peaks komisjon tagama, et Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ3 ning direktiivi 2006/118/EÜ läbivaatamisel 

osutataks käesolevale direktiivile, et täielikult kaitsta iga liiki vett radioaktiivsete 

ainetega saastumise eest, [ME 21] 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: 

 

Artikkel 1 

Reguleerimisese 

Käesoleva direktiiviga määratakse kindlaks Käesolev direktiiv puudutab ühtlustatud nõuded 

nõudeid olmevee kvaliteedile elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees olevate olmevee 

radioaktiivsete ainete ainetega saastatuse kahjulike mõjude eest. Selles on sätestatud 

radioaktiivsete ainete seire parameetrite väärtused, sagedus ja meetodid. [ME 22] 

Artikkel 2 

Mõisted 

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

                                                 
1 Komisjoni 20. detsembri 2001. aasta soovitus 2001/928/Euratom elanikkonna 

kaitsmise kohta joogivee kaudu radooniga kokkupuute eest (EÜT L 344, 28.12.2001, 
lk 85). 

2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/118/EÜ, 
mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest (ELT L 372, 
27.12.2006, lk 19). 

3  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 
22.12.2000, lk 1). 



 

Lisaks esimeses lõigus osutatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid: 

1) „radioaktiivne aine” – aine, mis sisaldab üht või mitut radionukliidi, mille kiirgust või 

kontsentratsiooni tuleb kiirguskaitse seisukohast arvesse võtta; 

2) „kumulatiivne doos” – aastasest sissevõtust tulenev efektiivdoos, mis saadakse kõigist 

veevärgivees avastatud tehislikest ja looduslikest radionukliididest, v.a K-40, radoon 

ja radooni lühikese poolestusajaga lagunemissaadused; 

3) „parameetri väärtus” – väärtus, millele olmevesi peab vastama. Parameetri väärtuse 

ületamise korral peavad liikmesriigid hindama radioaktiivsete ainete esinemisega 

seotud ohu taset ning võtma selle hindamise põhjal viivitamatult parandusmeetmeid, 

et tagada käesoleva direktiivi nõuete täitmine. [ME 23] 

 

Artikkel 3 

Reguleerimisala 

Käesolevat direktiivi kohaldatakse olmevee suhtes, nagu seda nähakse ette direktiivi 98/83/EÜ 

artiklis 2, arvestades kõnealuse direktiivi artikli 3 lõikes 1 osutatud ja vastavalt artikli 3 lõikele 

2 sätestatud erandeid. [ME 24] 

Artikkel 4 

Üldised kohustused 

Ilma et see piiraks direktiivi 96/29/Euratom artikli 6 lõike 3 punkti a sätete kohaldamist, 

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et kehtestada asjakohane olmevee kvaliteedi 

seire kava, millega tagatakse, et olmevesi vastab käesoleva direktiivi kohaselt sätestatud 

parameetrite väärtustele. Komisjon esitab liikmesriikidele parimate tavade juhendi. 

 

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi rakendamiseks võetavad meetmed ei põhjustaks 

mingil juhul, ei otseselt ega kaudselt olmevee praeguse kvaliteedi halvenemist ega ka 

joogivee saamiseks kasutatavate vete saastatuse suurenemist. [ME 25] 



Tuleb välja töötada uued tehnoloogiad, mis viivad miinimumini aja, mida on vaja 

tuumajäätmete isoleerimiseks keskkonnast pärast loodusõnnetust. [ME 26] 

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, tagamaks et radioaktiivsed jäätmed 

kõrvaldatakse filtreeritud joogiveest kooskõlas kehtivate õigusnormidega. Komisjon esitab 

liikmesriikidele suunised vastava menetluse jaoks. [ME 27] 

Liikmesriigid teevad riskianalüüsid radioaktiivsete jäätmete hoidlatele, mis võivad avaldada 

mõju põhjaveele või teistele joogivee allikatele või mida võivad ohustada loodusõnnetused. 

[ME 28] 

 

Komisjon viib läbi uuringu teiste olmevees leiduvate keemiliste ainete radioaktiivsete 

ainetega seotud kokteiliefektide kohta. Uuringutulemuste põhjal ajakohastab komisjon 

asjaomaseid õigusakte. [ME 29] 

Komisjon viib läbi hindamise direktiivi 2000/60/EÜ rakendamise kohta liikmesriikides. 

[ME 30] 

Artikkel 5 

Parameetrite väärtused 

Liikmesriik sätestab olmevees olevate radioaktiivsete ainete seireks kasutatavate parameetrite 

väärtused vastavalt I lisale; pudelisse või mahutisse villitud ja müümiseks ettenähtud vee seire 

ei piira määruse (EÜ) nr 852/2004 nõuete kohaste ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide 

süsteemi (HACCP) põhimõtete rakendamist. 

 

Artikkel 6 

Seire 

Liikmesriik tagab olmevee kvaliteedi korrapärase ja täpse seire vastavalt II lisale ja kontrollib, 

et radioaktiivsete ainete kontsentratsioon olmevees ei ületaks artikli 5 kohaselt 

kindlaksmääratud parameetrite väärtusi. Kontrollimisel võetakse arvesse elanikkonna 

pikaajalist kumulatiivset kokkupuudet saastega ja see toimub direktiivi 98/83/EÜ (olmevee 

kvaliteedi kohta) artiklis 7 osutatud järelevalve käigus. See hõlmab võrdlusanalüüse vee 



radioaktiivsuse määramiseks ja kontrollistrateegia optimeerimiseks ning III lisas kindlaks 

määratud meetodite kohaselt tehtavaid perioodilisi analüüse. Perioodiliste analüüside 

sagedust võib kohandada riskipõhise lähenemise kaudu, mille aluseks on kõigil juhtudel 

kohustuslike võrdlusanalüüside tulemused. Sellisel juhul teatavad liikmesriigid komisjonile 

ja avalikustavad nii oma otsuse põhjused kui ka asjaomaste võrdlusanalüüside tulemused. 

[ME 31] 

 

Artikkel 7 

Proovivõtukohad 

Liikmesriik võib võtta proove järgmistes kohtades: 

a) jaotusvõrgust saadava vee puhul – veevarustustsoonis või puhastusjaamas, kui on 

võimalik tõendada, et selline proovivõtmine annab asjaomaste parameetrite jaoks 

samad või kõrgemad mõõdetavad väärtused; 

b) paakautost antava vee puhul – kohas, kus see paakautost väljub; 

c) müügiks pudelisse või mahutisse villitud vee puhul – kohas, kus vesi pudelisse või 

mahutisse villitakse; 

d) toiduainetetööstuse ettevõttes kasutatava vee puhul – kohas, kus ettevõttes vett 

kasutatakse. 

 

Artikkel 8 

Proovide võtmine ja analüüsimine 

1. Kogu aasta jooksul tarbitava vee kvaliteeti esindavad proovid võetakse ja 

analüüsitakse vastavalt III lisas esitatud meetoditele.  

2. Liikmesriik tagab, et kõikidel olmevee proove analüüsivatel laboritel on analüüside 

kvaliteedi kontrollimise süsteem. Liikmesriik tagab, et süsteemi kontrollib vähemalt 

korra aastas pisteliselt sõltumatu kontrollija, kelle pädev asutus on selleks kinnitanud. 

[ME 32] 



2a. Kõnealust järelevalvet tehakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 882/20041 IV peatükile. Inimtekkelise saaste puhul kannab kulud saastaja. 

[ME 33] 

 

Artikkel 9  

Parandusmeetmed ja tarbijate teavitamine 

1. Liikmesriik tagab, et artikli 5 kohaselt kehtestatud parameetrite väärtustele 

mittevastavust uuritakse viivitamata, et teha kindlaks selle põhjus. 

1a. Teave tuumajaamade ja ümbritsevate alade riskihinnangu kohta seoses vee 

radioaktiivsete ainete sisaldusega tehakse üldsusele kättesaadavaks. [ME 34] 

1b. Liikmesriigid tagavad, et teave olmevee radioaktiivsete ainete sisalduse kohta 

lisatakse iga kolme aasta järel esitatavasse aruandesse vee kvaliteedi kohta, nagu on 

osutatud direktiivi 98/83/EÜ artikli 13 lõikes 2. [ME 35] 

 

2. Artikli 5 kohaselt Radooni ja looduslikest allikatest pärineva kumulatiivse doosi 

näitajate kehtestatud parameetrite väärtustele parameetritele mittevastavuse korral 

hindab peab asjaomane liikmesriik, kas selline mittevastavus seab kohapealseid 

tingimusi arvestades otsekohe hindama ohtu elanike tervise. Sellise ohu korral 

tervisele ja sekkumisvõimalusi. Hindamistulemuste põhjal võtab liikmesriik meetmed 

vee kvaliteedi taastamiseks selle tagamiseks, et veevärgivee kvaliteet vastaks 

käesoleva direktiiviga kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele. 

 

2a. Triitiumi ja inimtekkelise kumulatiivse doosi näitajate kehtestatud parameetritele 

mittevastavuse korral tagab asjaomane liikmesriik, et koheselt läbiviidava uuringuga 

selgitatakse välja saaste olemus, suurus ja dosimeetriline kogumõju. Uuringus 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 

ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning 
loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise 
tagamiseks (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1). 



võetakse arvesse kõiki saastest tõenäoliselt mõjutatud keskkondi ja kõiki 

kokkupuuteviise. Asjaomane liikmesriik tagab parandusmeetmete võtmise, et viia vee 

näitajad jälle kehtestatud parameetritega vastavusse. Lahenduste puhul tuleks 

keskenduda saaste mõjutamisele selle tekkekohas. Vajalikud parandusmeetmed 

võivad tähendada isegi asjaomase rajatise sulgemist, kui vee kvaliteet seda nõuab. 

Asjaomane liikmesriik peab tagama, et parandusmeetmete kulud kannaks saastaja. 

[ME 36] 

 

3. Liikmesriik tagab artikli 8 kohaselt läbiviidud analüüside tulemuste avaldamise, 

võimalikult kiire üldsusele kättesaadavaks tegemise ja nende lisamise direktiivi 

98/83/EÜ artikli 13 põhjal ette nähtud aruannetesse. Kui ohtu inimeste tervisele ei 

saa pidada tühiseks, tagab asjaomane liikmesriik koos vastutavate osapooltega 

tarbijate kohese teavitamise ja neile kogu teabe andmise inimtervisele avalduva ohu 

ja ilmnenud probleemide lahendamise kohta, selle teabe võimalikult kiire 

avaldamise ja internetis kättesaadavaks tegemise. Samuti tagab ta viivitamatult 

saastamata veega varustamise teistest allikatest. [ME 37] 

Artikkel 9a 

Direktiivi 98/83/EÜ muutmine  

Direktiivi 98/83/EÜ muudetakse järgmiselt: 

1) I lisa C osa jagu „Radioaktiivsus” jäetakse välja. 

2) II lisa tabeli A punkti 2 kaks viimast lauset jäetakse välja. [ME 38] 

 

Artikkel 9b 

Lisade läbivaatamine 

1. Vähemalt iga viie aasta tagant vaatab komisjon teaduse ja tehnika arengut 

arvestades lisad uuesti läbi, ja võib artikli 9c kohaselt võtta delegeeritud 

õigusaktidega vastu muudatusi selle arengu arvessevõtmiseks. 



2. Komisjon avaldab põhjused lisade muutmiseks või mittemuutmiseks, viidates 

vastavatele teaduslikele aruannetele. [ME 39] 

Artikkel 9c 

Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

 

2. Artiklis 9b osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

viieks aastaks alates …*. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande 

hiljemalt 9 kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 

uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9b osutatud volituste delegeerimise 

igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud 

volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta 

juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

4. Niipea, kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle üheaegselt 

teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

 

5. Artikli 9b alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 

Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväiteid või 

kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 40] 

                                                 
*  Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev. 



Artikkel 9d 

Teave ja aruandlus 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, tagamaks et tarbijatele on kättesaadav 

nõuetekohane ning ajakohastatud 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 võib olla inimtekkelisi või 

looduslikke radioaktiivse saaste allikaid, lisab teabe olmevees sisalduvate 

radioaktiivsete ainete kontsentratsioonide kohta oma direktiivi 98/83/EÜ artikli 13 

kohaselt kolme aasta tagant esitatavasse olmevee kvaliteedi aruandesse. 

3. Euroopa Komisjon lisab oma direktiivi 98/83/EÜ artikli 13 kohaselt koostatavasse 

aruandesse ühenduse olmevee kvaliteedi kohta liikmesriikide andmed olmevee 

radioaktiivsete ainete sisalduse kohta. [ME 41] 

Artikkel 10 

Ülevõtmine 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt [üks aasta pärast artiklis 11 osutatud kuupäeva – täpsustada 

kuupäev, mille sisestab OPOCE]…*. Nad edastavad kõnealuste normide teksti 

viivitamata komisjonile. [ME 42] 

 

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või 

nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. 

Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid. 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 

nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti. 

                                                 
*  Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 



Artikkel 11 

Jõustumine 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas. 

Artikkel 12 

Adressaadid 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 

…,  

Euroopa Parlamendi nimel   Nõukogu nimel 

president      eesistuja 

 

I LISA 

Olmevees esineva radooni, triitiumi ja muude radioaktiivsete ühendite kumulatiivse doosi 

parameetri väärtused 

Radioaktiivsus 

Parameeter Parameetri väärtus Ühik Märkused 

RadoonRn-222 10020 Bq/l  

Triitium 10020 Bq/l  

Kumulatiivne doos 

(looduslikku 

päritolu) 

0,10 mSv/aasta (märkus 1) 

Kumulatiivne doos 

(inimtekkeline) 

0,01 mSv/aasta  



Märkus 1: välja arvatud triitium, kaalium-40, radoon ja radooni lühikese poolestusajaga 

lagunemissaadused. [ME 43] 

 

II LISA 

Radioaktiivsete ainete seire 

1. Üldpõhimõtted ja seire sagedus 

Liikmesriik ei pea peab kontrollima joogivee triitiumisisaldust või radioaktiivsust 

triitiumi- ja radoonisisaldust ja määrama loodusliku radioaktiivsuse ja inimtekkelise 

radioaktiivsuse kumulatiivse doosi määramiseks, kui ta on muu seirega teinud 

kindlaks, et triitiumi kontsentratsioon või väljaarvutatav kumulatiivne doos on palju 

väiksem kui parameetri väärtus. Joogivee radoonisisalduse seiret ei nõuta, kui 

liikmesriik on muu seire alusel kindlaks teinud, et radooni kontsentratsioon on palju 

väiksem kui parameetri väärtus. Neil juhtudel põhjendab ta komisjonile oma otsust, 

lisades muu seire tulemused. 

Järelevalve juurde kuuluvad võrdlusanalüüsid ja regulaarsed analüüsid. 

 

Võrdlusanalüüsid tuleb läbi viia joogivee jaotamise loa taotlemise juhiste alusel. 

Juba toimivate jaotusvõrkude puhul määrab liikmesriik analüüside läbiviimiseks 

täitmisaja, mis sõltub nii loodusliku kui ka inimtekkelise radioaktiivsuse osas 

jaotatava vee hulgast ja võimalikust riskitasemest. Võrdlusanalüüsid peavad 

võimaldama uurida ja kvantifitseerida kõiki vastavaid looduslikke või tehislikke 

radionukliide. 

Looduslikku radioaktiivsust tuleb kvantifitseerida vähemalt 9 järgneva radionukliidi 

osas: U-238, U-234, Ra-226, Rn-222, Pb-210, Po-210, Ra-228 (esinemise korral ka 

selle otsene tuletis Ac-228), Ac-227 (esinemise korral ka selle otsene tuletis Th-227). 

 

Inimtegevuse puhul tuleb uurida võimalikke saasteallikaid ja uuringute põhjal 

koostada kontrollitavate radionukliidide nimekiri. Lisaks uuringust tingitud 



erikontrollile peavad kõik võrdlusanalüüsid hõlmama triitiumi, C-14, Sr-90 ja 

plutooniumi isotoopide mõõtmist ning gammaspektomeetrilist analüüsi, mis 

võimaldab kontrollida peamiste tehislike gammakiirgust emiteerivate radionukliidide 

(sealhulgas Co-60, I-131, Cs-134, Cs-137, Am-241) kiirgustaset. 

Võrdlusanalüüside tulemuste põhjal tuleks koostada kontrolliperioodidel rakendatav 

kontrollistrateegia. Võrdlusanalüüside tulemuste põhjal (mis võivad viia süsteemi 

tugevdamisele) tuleb perioodilist kontrolli teostada punktis 4 osutatud sagedusega. 

[ME 44] 

2. Radoon ja triitium 

Radooni ja triitiumi seiret joogivees tehakse siis, kui valgalal asub radooni- või 

triitiumiallikas ja kui muude seirekavade või uuringutega ei ole võimalik näidata, et 

radooni või triitiumi tase on kaugel allpool selle parameetri väärtust 100 Bq/l. Kui 

nõutakse radooni või triitiumi seiret, tehakse seda auditeerimise sagedusega. 

 

3. Kumulatiivne doos 

Kumulatiivse doosi seiret joogivees tehakse siis, kui valgalal asub tehislik või 

tugevdatud looduslik radioaktiivsuse allikas ja kui muude seirekavade või uuringutega 

ei ole võimalik näidata, et kumulatiivse doosi tase on kaugel allpool selle parameetri 

väärtust 0,1 mSv/aasta. Kui nõutakse tehislike radionukliidide taseme seiret, tehakse 

seda tabelis näidatud sagedusega. Kui nõutakse looduslike radionukliidide taseme 

seiret, määrab liikmesriik seire sageduse, arvestades kogu asjakohast teavet looduslike 

radionukliidide sisalduse ajalise muutumise kohta eri veetüüpides. Eeldatavat 

muutumist arvestades võib seire sagedus olla ühest kontrollmõõtmisest kuni 

auditeerimise sageduseni. Kui looduslikku radioaktiivsust on vaja ainult üks kord 

kontrollida, tuleb kontrollimist korrata vähemalt siis, kui vee tarnimises toimub 

muutus, mis võib mõjutada radionukliidide kontsentratsiooni joogivees.  

 



Kui radioaktiivsustaseme parameetri väärtusest allapoole jäämise tagamiseks 

kasutatakse joogiveest radionukliidide eemaldamise meetodeid, tehakse seiret 

auditeerimise sagedusega. 

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. [ME 45] 

4. Auditeerimise sagedus on esitatud järgmises tabelis.  

 

TABEL  

Auditeerimise sagedus jaotusvõrgu kaudu antava olmevee seire puhul  

Veevarustustsoonis ühe 

päeva jooksul jaotatava või 

toodetava vee ruumala 

(märkused 1 ja 2) 

m³ 

Proovide arv aastas 

(märkus 3) 

≤ 100 (märkus 4) 

> 100 ≤ 1 000 1 

> 1 000 ≤ 10 000 1 

+ 1 proov koguruumala iga 

3 300 m³/päev 

või selle osa kohta 

> 10 000 ≤ 100 000 3 

+ 1 proov koguruumala iga 

10 000 m³/päev 

või selle osa kohta 

> 100 000 10 

+ 1 proov koguruumala iga 

25 000 m³/päev 



või selle osa kohta 

 

 

Märkus 1: veevarustustsoon on geograafiliselt kindlaksmääratud piirkond, kus olmevesi 

võetakse ühest või mitmest allikast ning mille piires võib vee kvaliteeti lugeda ligikaudu 

ühetaoliseks. 

Märkus 2: mahud arvutatakse kalendriaasta keskmistena. Liikmesriik võib miinimumsageduse 

kindlaksmääramiseks vee hulga asemel kasutada veevarustustsooni elanike arvu, eeldades 

veetarbimiseks 200 l ööpäevas inimese kohta tingimusel, et vett ei müüda ega jaotata 

väljapoole kõnealust piirkonda. [ME 46] 

Märkus 3: võimaluste piires peaks proovide arv jagunema aja ja koha lõikes võrdselt. 

Märkus 4: sageduse otsustab asjaomane liikmesriik. 

 

III LISA 

Proovivõtu- ja analüüsimeetodid 

1. Looduslik radioaktiivsus 

1.1.1. Loodusliku radioaktiivsuse kumulatiivse doosi nõude täitmise sõeluuring 

Liikmesriigid võivad kasutada sõeluuringumeetodeid summaarse alfaradioaktiivsuse ja 

summaarse beetaradioaktiivsuse määramiseks, et kontrollida, kas kumulatiivne doos, 

v.a triitium, kaalium-40, radoon ja radooni lühikese poolestusajaga lagunemissaadused, 

jääb allapoole kumulatiivse doosi parameetri väärtust., mis on mõeldud kumulatiivse 

doosi võimaliku ületamise tuvastamiseks vees ja mis nõuavad täiendavaid uuringuid. 

Liikmesriigid peavad tõestama, et kasutatav meetod ei anna valenegatiivseid 

tulemusi (vett peetakse vastavaks kumulatiivse doosi normile, ehkki vee tarbimisel 

saadud doos ületab parameetri väärtuse 0,1 mSv aastas). Järelevalve strateegias 

arvestatakse vee radioaktiivsust iseloomustava analüüsi tulemustega. [ME 47] 



 

Kui summaarne alfaradioaktiivsus ja summaarne beetaradioaktiivsus on nõrgemad kui 

vastavalt 0,1 Bq/l ja 1,0 Bq/l, võib liikmesriik eeldada, et kumulatiivne doos on 

väiksem kui parameetri väärtus 0,1 mSv/aasta, ning radioloogilisi uuringuid ei ole vaja 

teha, kui muudest teabeallikatest ei ole teada, et veevärgivees võib olla teatavaid 

konkreetseid radionukliide, mis võivad suurendada kumulatiivse doosi väärtuseni üle 

0,1 mSv/aasta. Liikmesriik, kes soovib kasutada summaarse alfakiirguse ja 

summaarse beetakiirguse mõõtmisel põhinevaid sõelumismeetodeid, peab olema 

tähelepanelik mis tahes meteoroloogiliste piirangute suhtes (näiteks madala 

energiatasemega beetakiirte arvestamata jätmine), valima õiged soovituslikud 

arvväärtused, mille piires loetakse vett normidele vastavaks, seda eriti summaarse 

beetakiirguse puhul, ning võtma arvesse alfa- ja beetakiirguse kumulatiivset mõju. 

[ME 48] 

Kui summaarse alfaradioaktiivsuse tase on kõrgem kui 0,1 Bq/l või summaarse 

beetaradioaktiivsuse tase on kõrgem kui 1,0 Bq/l, on vaja määrata konkreetsed 

radionukliidid. Liikmesriik määrab mõõdetavad radionukliidid, võttes arvesse kogu 

asjakohast teavet radioaktiivsuse võimalike allikate kohta. Kuna triitiumi suurenenud 

kontsentratsioon võib viidata muude tehislike radionukliidide sisaldusele, tuleks 

triitium, summaarne alfaradioaktiivsus ja summaarne beetaradioaktiivsus määrata 

samast proovist.  

 

Eespool käsitletud summaarse alfaradioaktiivsuse ja summaarse beetaradioaktiivsuse 

sõeluuringute asemel võib liikmesriik otsustada, et kasutab muid usaldusväärseid 

radionukliidide sõeluuringumeetodeid, mis näitavad joogivee radioaktiivsust. Kui üks 

osutatud aktiivsuskontsentratsioonidest on üle 20 % suurem kui võrdlusväärtus või kui 

triitiumi kontsentratsioon ületab triitiumi parameetri väärtust 100 Bq/l, on vaja määrata 

täiendavad radionukliidid. Liikmesriik määrab mõõdetavad radionukliidid, võttes 

arvesse kogu asjakohast teavet radioaktiivsuse võimalike allikate kohta. 

1.1.1. Soovitusliku arvväärtuse valimine 



Summaarse beetakiirguse ja summaarse beetakiirguse jäägi (pärast K-40le vastava 

komponendi lahutamist) puhul ei pruugi soovituslik arvväärtus 1 Bq/l tagada 

parameetri väärtuse 0,1 mSv/aasta järgimist. Liikmesriigid peavad kontrollima kahe 

väga tugevat beetaradioaktiivset toksilisust eraldava radionukliidi Pb-210 ja Ra-228 

kiirguskontsentratsiooni. Täiskasvanud tarbija puhul saavutatakse kumulatiivne 

doos 0,1 mSv aastas niipea, kui vee kiirguskontsentratsioon jõuab tasemele 0,2 Bq/l 

(Ra-228 ja Pb-210 summaarne kiirgus), mis on viiendik soovituslikust arvväärtusest 

1 Bq/l; alla üheaastaste laste riskigrupi puhul ja eeldusel, et sellist vett tarbitakse 

vähemalt 55 cl päevas, saavutatakse kumulatiivne doos niipea, kui Ra-228 kiirgus 

läheneb 0,02 Bq/l või kui Pb-210 kiirgus läheneb 0,06 Bq/l. 

 

Summaarse alfakiirguse puhul peab liikmesriik kontrollima Po-210 komponenti, 

kuna soovitusliku arvväärtuse 0,1 Bq/l kasutamine ei pruugi tagada parameetri 

väärtuse 0,1 mSv/aastas järgimist. Alla üheaastaste laste riskigrupi puhul ja 

eeldusel, et sellist vett tarbitakse vähemalt 55 cl päevas, ületatakse kumulatiivne 

doos, kui Po-210 kiirguskontsentratsioon saavutab väärtuse 0,02 Bq/l, mis on 

viiendik soovituslikust arvväärtusest 0,1 Bq/l. [ME 49] 

1.1.2. Alfa- ja beetakiirguse kumulatiivse mõjuga arvestamine 

Kumulatiivne doos saadakse kõigi vees leiduvate radionukliidide doosidest, olgu 

nende lagunemine alfa- või beetaradioaktiivne. Seepärast peab selle otsustamisel, 

kas kumulatiivne doos on ületatud, arvestama nii summaarse alfakiirguse kui ka 

summaarse beetakiirguse kontrolli tulemusi. 

Liikmesriigid tagavad järgmise valemi järgimise: 

summaarne alfakiirgus / summaarse alfakiirguse soovituslik arvväärtus + 

summaarne beetakiirgus / summaarse beetakiirguse soovituslik arvväärtus < 1. 

[ME 50] 

 

2.1.2. Kumulatiivse doosi arvutamine 



Kumulatiivne doos on ühe aasta jooksul allaneelatav tegelik doos, mis saadakse kõigist 

veevärgivees avastatud tehislikest ja looduslikest radionukliididest, v.a triitium, 

kaalium-40, radoon ja radooni lühikese poolestusajaga lagunemissaadused. 

Kumulatiivne doos arvutatakse radionukliidide kontsentratsioonide alusel ja 

täiskasvanute kohta kiirguskontsentratsioonide alusel direktiivi 96/29/Euratom III lisa 

tabelis A esitatud doosikoefitsientide või hilisema teabe alusel, mida tunnustab 

liikmesriigi pädev asutus. Arvutus tehakse elanikkonna kõige tundlikumate 

rühmade, nn riskigruppide kohta ja komisjoni kehtestatud tarbimisnormide alusel. 

Looduslike radionukliidide puhul loetakse riskigrupiks alla üheaastased lapsed. Kui 

järgmine võrratus kehtib, võib liikmesriik eeldada, et kumulatiivne doos on väiksem 

kui parameetri väärtus 0,1 mSv/aasta, ning täiendavaid uuringuid ei ole vaja teha. 

[ME 51] 
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kus:  

Ci(obs) = radionukliidi i mõõdetud kontsentratsioon; 

Ci(ref) = radionukliidi i võrdluskontsentratsioon; 

n = leitud radionukliidide arv. 

 

Kui võrratus ei kehti, käsitatakse parameetrite väärtusi ettenähtust suuremana vaid siis, 

kui radionukliidide aktiivsuskontsentratsioon püsib sarnasel tasemel pidevalt kogu 

aasta jooksul. tuleb soovitud representatiivsuse saavutamiseks teha lisaanalüüse. 

Kontrolle tuleb teostada kindlatel tähtaegadel ning parameetri väärtusest suurema 

kõrvalekaldumise korral võib neid korraldada tihedamini. Liikmesriik määrab, kui 

palju on vaja võtta proove, et mõõdetud väärtusi võiks pidada keskmise 

aktiivsuskontsentratsiooni iseloomulikeks väärtusteks kogu aasta vältel 

kordusproovide võtmise mahud ja tähtajad, et tuvastada, kas kumulatiivse doosi 

parameetri väärtus on tõepoolest ületatud. [ME 52] 

Joogivee looduslikku päritolu radioaktiivsuse võrdluskontsentratsioonid1 



Päritolu Nukliid Võrdluskontsentra

tsioon 

Kriitiline vanus: 

Looduslik U-2382 3,0 Bq/l1,47 Bq/l < 1 aasta 

U-2342 2,8 Bq/l1,35 Bq/l < 1 aasta 

Ra-226 0,5 Bq/l0,11 Bq/l < 1 aasta 

Ra-228 0,2 Bq/l0,02 Bq/l < 1 aasta 

Pb-210 0,2 Bq/l0,06 Bq/l < 1 aasta 

Po-210 0,1 Bq/l0,02 Bq/l < 1 aasta 

 

 

 

Tehislik 

C-14 240 Bq/l  

Sr-90 4,9 Bq/l  

Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l  

Am-241 0,7 Bq/l  

Co-60 40 Bq/l  

Cs-134 7,2 Bq/l  

Cs-137 11 Bq/l  

I-131 6,2 Bq/l  

 

1. Käesolevas tabelis on esitatud levinumad looduslikud ja tehislikud radionukliidid. Muude 

radionukliidide võrdluskontsentratsiooni võib arvutada täiskasvanute kohta direktiivi 

96/29/Euratom III lisa tabelis A esitatud doosikoefitsientide alusel või hilisema teabe alusel, 

mida tunnustab liikmesriigi pädev asutus, eeldades 730 liitri vee joomist aastas. Arvutus tuleb 

läbi viia elanikkonna kõige tundlikumate vanuserühmade kohta, tagades vastavuse 

kumulatiivsele doosile 0,1 mSv sõltumata tarbija vanusest. Komisjon määrab vee tarbijate eri 

vanuserühmad. 

2. Üks milligramm looduslikku uraani sisaldab 12,3 Bq U-238 ja 12,3 Bq U-234. Käesolevas 

tabelis on arvestatud üksnes uraani radioloogilisi omadusi, mitte selle keemilist mürgisust. 

[ME 53] 



 

2a. Inimtekkeline kiirgus 

Liikmesriik määrab mõõdetavad radionukliidid, võttes arvesse kogu saadud teavet 

inimtekkelise kiirguse võimalike allikate kohta. 

2a.1. Triitiumi kontroll 

Võrdlusanalüüsi käigus viiakse läbi spetsiifiline analüüs triitiumi taseme 

mõõtmiseks, juhul kui seda näitajat on vaja regulaarselt kontrollida. 

Kiirguskontsentratsioon üle 10 Bq/l näitab kõrvalekallet, mille põhjus tuleb välja 

selgitada ja mis võib tähendada ka teiste tehislike radionukliidide esinemist. 

Parameetri väärtus 20 Bq/l on künnis, mille ületamise korral tuleb välja selgitada 

saasteallikas ja teavitada üldsust. Parameetri väärtusele 0,01 mSv aastas vastav 

võrdluskontsentratsioon on 680 Bq/l (inimloodete jaoks 500 Bq/l). 

 

2a.2. Inimtekkelise kumulatiivse doosi arvutamine 

Kumulatiivne doos on ühe aasta jooksul allaneelatav tegelik doos, mis saadakse 

kõigist veevärgis avastatud inimtekkelistest radionukliididest, sealhulgas triitiumist. 

Kumulatiivne doos arvutatakse radionukliidide kiirguskontsentratsioonide alusel 

direktiivi 96/29/Euratom III lisa tabelis A esitatud doosikoefitsientide või hilisema 

teabe põhjal, mida tunnustavad liikmesriigi pädevad asutused. Arvutus viiakse läbi 

kõige tundlikumate elanikkonna rühmade, nn riskigruppide kohta ja komisjoni 

kehtestatud tarbimisnormide alusel. 

Liikmesriik võib kasutada võrdluskontsentratsiooni, mis vastab parameetri 

väärtusele 0,01 mSv aastas. Sel juhul ning kui allpool toodud võrdus kehtib, võib 

liikmesriik eeldada, et parameetri väärtust ei ole ületatud ja täiendavaid uuringuid ei 

ole tarvis. Võrdus, 
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kus: 

Ci(obs) = radionukliidi i mõõdetud kontsentratsioon; 

Ci(ref) = radionukliidi i võrdluskontsentratsioon; 

n = leitud radionukliidide arv. 

Kui võrdus ei kehti, tuleb viivitamatult läbi viia lisaanalüüsid, et kontrollida saadud 

tulemusi ja teha kindlaks saasteallikas. [ME 54] 

 

2a. Joogivee inimtekkelise radioaktiivsuse võrdluskontsentratsioonid 

 Nukliid Võrdlus- 

kontsentratsioon: 

Kriitiline vanus: 

 H3 680 Bq/l/500 Bq/l 2–7 aastat / looted 

 C-14 21 Bq/l 2–7 aastat  

 Sr-90 0.22 Bq/l < 1 aasta 

 Pu-239/Pu-240 0.012 Bq/l < 1 aasta 

 Am-241 0.013 Bq/l < 1 aasta 

 Co-60 0.9 Bq/l < 1 aasta 

 Cs-134 0.7 Bq/l Täiskasvanu  

 Cs-137 1.1 Bq/l Täiskasvanu 

 I-131 0.19 Bq/l 1–2 aastat 

1
 Tabelis on esitatud levinumad looduslikud radionukliidid. Muude radionukliidide 

võrdluskontsentratsiooni võib arvutada direktiivi 96/29/Euratom III lisa tabelis A esitatud 

doosikoefitsientide alusel või hilisema teabe alusel, mida tunnustab liikmesriigi pädev asutus. 

Arvutus tuleb teha kõige tundlikuma vanuserühma kohta, tagades vastavuse kumulatiivsele 

doosile 0,01 mSv, sõltumata tarbija vanusest. Komisjon määrab vee tarbijate eri 

vanuserühmad.  

[ME 55] 

 

3. Analüüsimeetodite tulemuslikkuse kriteeriumid 



Alljärgnevate radioaktiivsusparameetrite osas tähendavad täpsusnäitajad, et kasutatav 

analüüsimeetod peab võimaldama vähemalt mõõta parameetri väärtusele vastavat 

kontsentratsiooni ettenähtud avastamispiiri tasemel. 

Parameetrid Nukliid 
Avastamispiir 

(märkus 1) 
Märkused 

Radoon 10 Bq/l Märkused 2, 3 

Triitium 10 Bq/l Märkused 2, 3 

Summaarne Alfakiirgus 

kokku 

Summaarne Beetakiirgus 

kokku 

0,04 Bq/l 

0,4 Bq/l 

Märkused 2, 4 

Märkused 2, 4 

U-238 0,02 Bq/l Märkused 2, 6 

U-234 0,02 Bq/l Märkused 2, 6 

Ra-226 0,04 Bq/l Märkus 2 

Ra-228 0,080,01 Bq/l Märkused 2, 5 

Pb-210 0,02 Bq/l Märkus 2 

Po-210 0,01 Bq/l Märkus 2 

C-14 20 Bq/l Märkus 2 

Sr-90 0,4 0,1 Bq/l Märkus 2 

Pu-239/Pu-240 0,04 0,01 Bq/l Märkus 2 

Am-241 0,06 0,01 Bq/l Märkus 2 

Co-60 0,5 0,1 Bq/l Märkus 2 

Cs-134 0,5 0,1 Bq/l Märkus 2 

Cs-137 0,5 0,1 Bq/l Märkus 2 

I-131 0,5 0,1 Bq/l Märkus 2 

Märkus 1: avastamispiir arvutatakse vastavalt dokumendile ISO 11929-7, Determination of the 

detection limit and decision thresholds for ionizing radiation measurements-Part 7: 

Fundamentals and general applications, with probabilities of errors of 1st and 2nd kind of 0.05 

each (Ioniseeriva radioaktiivsuse mõõtmiste avastamispiiri ja otsustamise läviväärtuste 



määramine. 7. osa. Põhialused ja üldised rakendused, kui nii 1. tüüpi kui ka 2. tüüpi vea 

tõenäosus on 0,05). 

Märkus 2: määramisviga arvutatakse ja esitatakse täieliku standardveana või laiendatud 

standardveana, kasutades laiendustegurit 1,96 vastavalt dokumendile ISO Guide for the 

Expression of Uncertainty in Measurement (ISO suunised mõõtemääramatuse väljendamiseks) 

(ISO, Geneva 1993, corrected reprint Geneva, 1995). 

 

Märkus 3: radooni ja triitiumi avastamispiir on 10 % 50 % selle parameetrilisest väärtusest 100 

20 Bq/l. 

Märkus 4: summaarse kogu alfaradioaktiivsuse ja summaarse kogu beetaradioaktiivsuse 

avastamispiir on 40 % vastavatest sõelumisväärtustest 0,1 ja 1,0 Bq/l. Neid väärtusi võib 

kasutada alles pärast eriti tugeva radioloogilise toksilisusega radionukliidide (Pb-210, Ra-

228 ja Po 210) olulise mõju eristamist. 

Märkus 5: selline avastamispiir kehtib ainult rutiinse sõelumise puhul; uue veeallika puhul, kui 

on võimalik, et Ra-228 sisaldus võib olla suurem kui 20 % võrdluskontsentratsioonist, peab 

esmakordse analüüsi tegemisel avastamispiir olema 0,02 Bq/l konkreetselt nukliidi Ra-228 

sisalduse määramisel. Sama kehtib juhul, kui on vaja teha kordusanalüüs. 

Märkus 6: uraani jaoks esitatud avastamispiiri väärtus on nii madal selleks, et võtta arvesse 

uraani keemilist toksilisust. [ME 56] 

 


