
  

P7_TA(2013)0068 

Žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančios radioaktyviosios medžiagos 

***I 

2013 m. kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos 

direktyvos, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję 

su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis 

(COM(2012)0147 – C7-0105/2012 – 2012/0074(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2012)0147), 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 ir 

32 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos 

(C7-0105/2012), 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 

192 straipsnio 1 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A7–0033/2013), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 293 straipsnio 2 dalį; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

 

                                                 
1  OL C 229, 2012 7 31, p. 145. 

P7_TC1-COD(2012)0074 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant 

priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/…/ES, kuria nustatomi plačiosios 

visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame 

vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis, ir iš dalies keičiama Tarybos 

direktyva 98/83/EB [1 pakeit.] 



  

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdama atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 ir 32 straipsnius 192 straipsnio 1 dalį, 

atsižvelgdama atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, parengtą pagal Sutarties 31 

straipsnį gavus Mokslo ir technikos komiteto paskirtų asmenų grupės, sudarytos iš valstybių 

narių mokslinių ekspertų, nuomonę, 

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1, 

pasikonsultavusi su Europos Parlamentu laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros2, 

[2 pakeit.] 

kadangi: 

 

(-1)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 191 straipsnį Sąjungos 

politika aplinkos srityje grindžiama atsargumo bei prevencinių veiksmų principais ir 

padeda siekti tokių tikslų, kaip aplinkos kokybės išlaikymas, saugojimas bei 

gerinimas ir žmonių sveikatos apsauga; [3 pakeit.] 

(1) vandens nurijimas yra vienas iš radioaktyviųjų kenksmingų medžiagų patekimo į 

žmogaus organizmą būdų. Nurijus radioaktyviųjų izotopų arba radionuklidų gali kilti 

sveikatos problemų. Tarybos direktyvoje 96/29/Euratomas3, nustatyta, kad vykdant 

veiklą, keliančią jonizuojančiosios spinduliuotės riziką, įnašas atsižvelgiant į 

kaupiamąjį ilgalaikį poveikį gyventojų apšvitą apšvita turi būti toks mažas, kokį kiek 

įmanoma pasiekti protingomis priemonėmis mažesnė; [4 pakeit.] 

(1a)  šalinant radioaktyviuosius izotopus iš vandens filtrai užsiteršia radioaktyviosiomis 

atliekomis, kurios po to turi būti pašalintos laikantis atsargumo priemonių ir 

galiojančių procedūrų; [5 pakeit.] 

                                                 
1 OL C 229, 2012 7 31, p. 145.  
2  2013 m. kovo 12 d. Europos Parlamento pozicija. 
3 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 96/29/Euratomas, nustatanti pagrindinius 

darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos 
standartus (OL L 159, 1996 6 29, p. 1). 



  

 

(1b)  radioaktyviųjų izotopų pašalinimui iš vandens reikalingos nacionalinės 

laboratorijos, nuolatinis matavimų atnaujinimas ir tyrimai; [6 pakeit.] 

(1c)  trimetėje Geriamojo vandens direktyvos įgyvendinimo ataskaitoje valstybių narių 

pateikiama informacija yra neišsami arba joje trūksta duomenų apie radioaktyvumo 

lygį geriamajame vandenyje; [7 pakeit.] 

(1d)  siekiant sumažinti geriamojo vandens valymo sąnaudas, būtina imtis prevencinių 

priemonių; [8 pakeit.] 

(2) atsižvelgiant į siekiant užtikrinti aukštą plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos 

lygį, būtina nustatyti bendrus žmonėms vartoti skirto vandens kokybės svarbą žmonių 

sveikatai, būtina Bendrijos lygmeniu nustatyti kokybės standartus, kurie turėtų 

indikatorinę funkciją, ir numatyti, kad būtų stebima, kaip tų standartų laikomasi; 

[9 pakeit.] 

 

(3) indikatoriniai parametrai jau nustatyti Tarybos direktyvos 98/83/EB1 I priedo C dalyje, 

susijusioje su radioaktyviosiomis medžiagomis, o susijusios monitoringo nuostatos – 

minėtos direktyvos II priede. Tačiau tiems parametrams taikomi pagrindiniai 

standartai, apibrėžti Euratomo sutarties 30 straipsnyje; [10 pakeit.] 

(3a) parametrų vertės grindžiamos turimais moksliniais duomenimis, atsižvelgiant į 

atsargumo principą. Tos vertės pasirinktos siekiant užtikrinti, kad vartoti skirtas 

vanduo galėtų būti saugiai vartojamas visą gyvenimą, kaip kriterijų pasirenkant 

pažeidžiamiausius gyventojus, o tai reikštų, kad užtikrinamas aukštas sveikatos 

apsaugos lygis; [11 pakeit.]

 

(4) todėl žmonėms vartoti skirto vandens radioaktyvumo lygio stebėjimo reikalavimai 

turėtų būti patvirtinti konkrečiu susieti su reikalavimais, nustatytais galiojančiame 

                                                 
1 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens 

kokybės (OL L 330, 1998 12 5, p. 32). 



  

teisės aktu, kuriuo akte, skirtame kitoms vandenyje randamoms cheminėms 

medžiagoms, darančioms žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Šia priemone 

pagal Euratomo sutartį SESV būtų užtikrintas radiacinės žmonių sveikatos ir aplinkos 

apsaugos saugos teisės aktų vienodumas, ryšys nuoseklumas ir išsamumas; 

[12 pakeit.] 

(5) šios šia Euratomo sutartį priimtos direktyvos nuostatos direktyva atnaujinami 

indikatoriniai parametrai, nurodyti, Direktyvos 98/83/EB I priedo C dalyje, ir 

nustatomos taisyklės, susijusios su geriamojo vandens tarša radioaktyviosiomis 

medžiagomis, turėtų būti viršesnės už atitinkamas Direktyvos 98/83/EB nuostatas 

radioaktyviųjų medžiagų geriamajame vandenyje stebėjimu; [13 pakeit.] 

 

(6) tuo atveju, kai nustatoma neatitiktis indikatorinę funkciją turinčiam parametrui, 

atitinkama valstybė narė turėtų būti įpareigota nustatyti tos neatitikties priežastį, 

įvertinti pavojaus (įskaitant ilgalaikį), ar ta neatitiktis kelia pavojų žmonių sveikatai 

ir, jei reikia, imtis taisomųjų priemonių, kad vėl būtų užtikrinta vandens kokybė dydį 

bei įsikišimo galimybes ir atsižvelgdama į šiuos rezultatus imtis veiksmų, leidžiančių 

užtikrinti, kad kiek įmanoma greičiau būtų tiekiamas šioje direktyvoje nustatytus 

kokybės kriterijus atitinkantis vanduo. Taikant šiuos būtinus taisomuosius veiksmus 

gali būti net nutraukta atitinkamų įrenginių eksploatacija, jei vandens kokybė yra 

tokia, kad jų reikia imtis. Pirmenybė turėtų būti teikiama veiksmams, kuriais 

problema būtų sprendžiama ten, kur yra jos šaltinis. Vartotojai turėtų būti nedelsiant 

informuojami apie riziką, priemones, kurių valdžios institucijos jau ėmėsi, ir būtiną 

bei numatomą laiką, per kurį taisomasis veiksmas duos rezultatą; [14 pakeit.] 

(7) vartotojai turėtų lengvai prieinamuose leidiniuose turėtų būti išsamiai ir tinkamai ir 

deramai informuoti informuojami apie žmonėms vartoti skirto vandens kokybę. Vietos 

administracijos visada turi suteikti vartotojams atnaujintą informaciją apie vietoves, 

kuriose galimi radioaktyvios taršos šaltiniai kelia pavojų, ir apie vandens kokybę 

regione; [15 pakeit.] 

 



  

(7a) į šios direktyvos taikymo sritį būtina įtraukti maisto pramonėje naudojamą vandenį; 

[16 pakeit.] 

(8) ši direktyva nebeturi būti taikoma natūraliam mineraliniam vandeniui ir vandeniui, 

kuris vartojamas kaip vaistas, nes šių rūšių vandeniui taikomos specialios taisyklės, 

nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/54/EB1 ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB2. Vis dėlto ne vėliau kaip po dvejų 

metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl 

Direktyvos 2009/54/EB peržiūros, kad visi natūralaus mineralinio vandens 

reikalavimai būtų suderinti su šioje direktyvoje ir Direktyvoje 98/83/EB pateiktais 

reikalavimais. Vandens, išskyrus natūralų mineralinį vandenį, teikiamo prekybai 

buteliuose ar kitoje taroje, stebėjimas siekiant patikrinti, ar radioaktyviųjų medžiagų 

lygiai atitinka šia direktyva nustatytas parametrų vertes, turėtų būti vykdomas pagal 

rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių valdymo taškų principus, privalomus pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/20041; [17 pakeit.] 

 

(9) kiekviena valstybė narė turėtų parengti stabilias stabėsenos stebėsenos programas, 

skirtas reguliariai tikrinti, ar žmonėms vartoti skirtas vanduo atitinka šios direktyvos 

reikalavimus; [18 pakeit.] 

(10) žmonėms vartoti skirto vandens kokybės tyrimo metodai turėtų padėti užtikrinti 

gaunamų duomenų patikimumą ir palyginamumą. Tokios stebėsenos programos 

turėtų atitikti vietos reikmes ir minimalius šioje direktyvoje išdėstytus stebėsenos 

reikalavimus; [19 pakeit.] 

(10a)  gamtinį radioaktyvumą ir antropogeninę taršą būtina reglamentuoti atskirai, taikant 

skirtingus dozimetrinius kriterijus. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 

branduolinės veiklos nebūtų užteršti geriamojo vandens ištekliai; [20 pakeit.] 

                                                 
1 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/54/EB dėl 

natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką (OL L 164, 2009 6 
26, p. 45). 

2 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, 
p. 67). 



  

(11) Komisijos rekomendacijoje 2001/928/Euratomas2 nagrinėjama radiologinė geriamojo 

vandens atsargų kokybė, susijusi su radonu ir ilgaamžiais radono skilimo produktais, 

todėl dera šiuos radionuklidus įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį; 

 

(11a)  siekiant užtikrinti Europos vandens politikos nuoseklumą, šioje direktyvoje 

numatytos radioaktyviųjų medžiagų stebėjimo parametrų vertės, dažnumas ir 

metodai turi būti suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2006/118/EB3 ir Tarybos direktyva 98/83/EB. Be to, Europos Komisija turėtų 

užtikrinti, kad persvarstant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB4, 

ir Direktyvą 2006/118/EB turėtų būti pateikta nuoroda į šią direktyvą, kad visų rūšių 

vanduo būtų visiškai apsaugotas nuo užteršimo radioaktyviosiomis medžiagomis, 

[21 pakeit.] 

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ: 

 

1 straipsnis 

Dalykas  

Šioje direktyvoje nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos pateikiami suderinti 

reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis skirto vandens kokybe, 

siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą nuo neigiamų šio vandens užteršimo 

radioaktyviosiomis medžiagomis. Joje pateikiamos radioaktyviųjų medžiagų stebėjimo 

parametrų vertės, stebėjimo dažnumas ir metodai padarinių. [22 pakeit.] 

                                                                                                                                                           
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 

dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1). 
2 2001 m. gruodžio 20 d. Komisijos rekomendacija 2001/928/Euratomas dėl visuomenės 

apsaugos nuo radono apšvitos telkiniuose, iš kurių tiekiamas geriamasis vanduo (OL L 
344, 2001 12 28, p. 85). 

3  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl 
požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (OL L 372, 2006 12 27, 
p. 19). 

4  2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1). 



  

2 straipsnis 

Terminų apibrėžtys  

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Direktyvos 98/83/EB 2 straipsnyje. 

 

Be 1 dalyje nurodytų terminų apibrėžčių, taikomos šios terminų apibrėžtys: 

1)  radioaktyvioji medžiaga – bet kokia medžiaga, kurioje yra vienas ar daugiau 

radionuklidų, į kurių aktyvumą ar koncentraciją reikia atsižvelgti radiacinės saugos 

požiūriu; 

2)  bendroji indikacinė dozė (BID) – per vienus metus į organizmo vidų patekusių visų 

radionuklidų rūšių, tiek gamtinės, tiek dirbtinės kilmės, kurių aptikta tiekiamame 

vandenyje, išskyrus kalį-40, radoną ir trumpaamžius radono skilimo produktus, 

kaupiamoji efektinė dozė; 

3)  parametro vertė – vertė, kurią turi atitikti žmonėms vartoti skirtas vanduo. Jei ši 

vertė viršijama, valstybės narės įvertina su radioaktyviųjų medžiagų buvimu 

vandenyje susijusį rizikos lygį ir, remdamosi šio vertinimo rezultatais, nedelsdamos 

imasi taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų, jog vanduo atitinka šioje direktyvoje 

nustatytus reikalavimus; [23 pakeit.] 

 

3 straipsnis 

Taikymo sritis 

Ši direktyva taikoma Direktyvos 98/83/EB 2 straipsnyje apibrėžtam žmonėms vartoti skirtam 

vandeniui, išskyrus tos direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas išimtis ir išimtis, nustatytas 

pagal tos direktyvos 3 straipsnio 2 dalį. [24 pakeit.] 

4 straipsnis 

Bendrieji įpareigojimai  

Nepažeisdamos Direktyvos 96/29/Euratomas 6 straipsnio 3 dalies a punkto nuostatų, valstybės 

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad būtų parengta tinkama stebėjimo programa, 



  

skirta užtikrinti, kad žmonėms vartoti skirtas vanduo atitiktų pagal šią direktyvą nustatytas 

parametrų vertes. Komisija valstybėms narėms pateikia geriausios patirties vadovą. 

 

Valstybės narės užtikrina, kad dėl priemonių, kurių imamasi įgyvendinant šią direktyvą, 

jokiomis aplinkybėmis nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepablogėtų esama žmonėms vartoti 

skirto vandens kokybė arba nepadidėtų vandens, iš kurio ruošiamas žmonėms vartoti skirtas 

vanduo, tarša. [25 pakeit.] 

Sukuriamos naujos technologijos, kurios padėtų kuo labiau sumažinti laiką, kurio reikia, 

kad būtų izoliuotos po gaivalinės nelaimės atsiradusios branduolinės atliekos. [26 pakeit.] 

Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad radioaktyviosios atliekos 

iš filtruoto geriamojo vandens būtų pašalintos laikantis galiojančių nuostatų. Komisija 

pateikia valstybėms narėms šiam procesui skirtas gaires. [27 pakeit.] 

Valstybės narės įvertina riziką, kurią kelia radioaktyviųjų atliekų saugyklos, galinčios daryti 

poveikį požeminiam vandeniui arba kitiems geriamojo vandens šaltiniams, arba kurioms 

gaivalinės nelaimės galėtų kelti pavojų. [28 pakeit.] 

 

Komisija atlieka žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančių kitų cheminių medžiagų ir 

radioaktyviųjų atliekų derinio mišraus poveikio tyrimą. Remdamasi to tyrimo rezultatais, 

Komisija atnaujina susijusius teisės aktus. [29 pakeit.] 

Komisija atlieka Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo valstybėse narėse vertinimą. 

[30 pakeit.] 

5 straipsnis 

Parametrų vertės 

Valstybės narės pagal I priedą nustato parametrų vertes, kurios taikomos stebint 

radioaktyviąsias medžiagas žmonėms vartoti skirtame vandenyje; vanduo, teikiamas prekybai 

buteliuose ar kitoje taroje, stebimas nepažeidžiant rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių 

valdymo taškų principų, privalomų pagal Reglamentą (EB) Nr. 852/2004.  



  

 

6 straipsnis 

Stebėjimas  

Valstybės narės pagal II priedą užtikrina reguliarų ir kruopštų žmonėms vartoti skirto vandens 

stebėjimą, siekdamos patikrinti, ar radioaktyviųjų medžiagų koncentracija neviršija pagal 5 

straipsnį nustatytų parametrų verčių. Stebėsena vykdoma atsižvelgiant į kaupiamąjį ilgalaikį 

poveikį gyventojams ir atliekama vykdant Direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto 

vandens kokybės 7 straipsnyje nurodytas patikras. Ji apima etalonines analizes, kuriomis 

siekiama apibūdinti vandenyje esančias radiologines medžiagas ir optimizuoti analizės 

metodiką bei periodines analizes, atliekamas pagal III priede nustatytus metodus. Periodinių 

analizių stebėsenos dažnis gali būti nustatytas taikant rizika grindžiamą metodą remiantis 

etaloninių analizių rezultatais, kurios visais atvejais privalomos. Tokiais atvejais valstybės 

narės Komisijai nurodo ir sprendimo priėmimo pagrindą, ir etaloninių analizių rezultatus. Ši 

informacija skelbiama viešai. [31 pakeit.] 

 

7 straipsnis 

Mėginių ėmimo vietos  

Valstybės narės gali imti mėginius: 

(a) kai vanduo tiekiamas iš skirstomojo tinklo – vietoje, esančioje vandens tiekimo 

objekto teritorijoje ar vandens ruošimo įrenginiuose, jei galima įrodyti, kad taip imant 

mėginius gaunama ta pati arba didesnė atitinkamų parametrų išmatuota vertė; 

(b) kai vanduo tiekiamas iš talpyklos – toje vietoje, kur jis išteka iš talpyklos; 

(c) kai vanduo, kurį ketinama pateikti prekybai, išpilstomas į butelius arba kitą tarą – toje 

vietoje, kur jis išpilstomas į butelius ar kitą tarą; 

(d) kai vanduo naudojamas maisto gamybos įmonėje – toje vietoje, kur vanduo 

naudojamas įmonėje. 



  

 

8 straipsnis 

Mėginių ėmimas ir tyrimas  

1.  Mėginiai, atspindintys per metus suvartoto vandens kokybę, imami ir tiriami pagal III 

priede nustatytus metodus.  

2.  Valstybės narės užtikrina, kad visos žmonėms vartoti skirto vandens mėginius 

tiriančios laboratorijos būtų įdiegusios analitinės kokybės kontrolės sistemą. Jos 

užtikrina, kad tą sistemą kartais atsitiktinai bent kartą per metus tikrintų 

kompetentingos institucijos tuo tikslu patvirtintas nepriklausomas kontrolierius. 

[32 pakeit.] 

2a. Stebėsenos priemonės finansuojamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 882/20041 VI skyrių. Jeigu tarša atsiranda dėl žmonių veiklos, 

išlaidas padengia teršėjas. [33 pakeit.] 

 

9 straipsnis  

Taisomieji veiksmai ir vartotojų informavimas  

1.  Valstybės narės užtikrina, kad bet kokia neatitiktis parametrų vertėms, nustatytoms 

pagal 5 straipsnį, būtų nedelsiant išnagrinėta siekiant nustatyti jos priežastis. 

1a.  Informacija apie branduolinių įrenginių ir aplinkinių vietovių rizikos vertinimą, 

susijusi su radioaktyviomis medžiagomis vandenyje, skelbiama viešai. [34 pakeit.] 

1b.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie radioaktyvių medžiagų buvimą 

žmonėms vartoti skirtame vandenyje būtų įtraukta į kas trejus metus pateikiamą 

vandens kokybės vertinimo ataskaitą, nurodytą Direktyvos 98/83/EB 13 straipsnio 2 

dalyje. [35 pakeit.] 

                                                 
1  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1). 



  

 

 

2.  Nustačiusi, kad nesilaikoma pagal 5 straipsnį nustatytų gamtinės kilmės BID ir 

radono parametrų verčių, susijusi valstybė narė nedelsdama įvertina, ar ši neatitiktis 

kelia pavojų pavojaus žmonių sveikatai dydį bei įsikišimo galimybes, atsižvelgdama į 

vietines sąlygas. Remdamasi šio vertinimo rezultatais, Esant tokiam pavojui, valstybė 

narė imasi taisomųjų veiksmų, leidžiančių užtikrinti, kad vėl būtų užtikrinta vandens 

kokybė tiekiamas šioje direktyvoje nustatytus kokybės kriterijus atitinkantis vanduo. 

 

2a.  Nustačiusi, kad nesilaikoma nustatytų dėl žmonių veiklos atsiradusios bendrosios 

indikacinės dozės ir tričio parametrų verčių, susijusi valstybė narė užtikrina, kad 

tyrime, kuris turi būti atliekamas nedelsiant, būtų apibūdintas taršos pobūdis, 

mastas ir išsamus dozimetrinis poveikis. Atliekant tyrimą atsižvelgiama į visą 

aplinką, kuriai gali būti daromas poveikis, ir visus poveikio būdus. Atitinkama 

valstybė narė užtikrina, kad būtų įgyvendinami taisomieji veiksmai, būtini siekiant 

užtikrinti, kad vanduo vėl atitiktų parametrų vertes. Pasirenkant sprendimus 

pirmenybė teikiama problemos sprendimui taršos vietoje. Šiais būtinais taisomaisiais 

veiksmais gali būti net nutraukta atitinkamų įrenginių eksploatacija, jei vandens 

kokybė yra tokia, kad tokių veiksmų reikia imtis. Susijusi valstybė narė užtikrina, 

kad taisomųjų veiksmų išlaidas padengtų teršėjas. [36 pakeit.] 

 

3.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal 8 straipsnį atliktų analizių rezultatai būtų 

nedelsiant viešai skelbiami ir įtraukiami į Direktyvos 98/83/EB 13 straipsnyje 

nurodytas ataskaitas. Jei žmonių sveikatai kylantis pavojus negali būti laikomas 

nereikšmingu, susijusi valstybė narė kartu su atsakingu(-ais) subjektu(-ais) užtikrina, 

kad apie tai nedelsiant būtų informuoti įspėti vartotojai ir kad jiems būtų suteikta 

išsami informacija apie riziką žmonių sveikatai ir būtų išsamiai paaiškinta, kaip 

spręsti problemas, su kuriomis jie susidūrė. Ši informacija kuo skubiau skelbiama ir 

pateikiama internete. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad nedelsiant būtų 

organizuotas alternatyvus neužteršto vandens tiekimas. [37 pakeit.]  



  

9a straipsnis 

Direktyvos 98/83/EB daliniai pakeitimai 

Direktyva 98/83/EB iš dalies keičiama taip: 

1)  I priedo C dalies skirsnis „Radioaktyvumas“ išbraukiamas. 

2)  II priedo A lentelės 2 dalyje išbraukiami du paskutinieji sakiniai. [38 pakeit.] 

 

9b straipsnis 

Priedų peržiūra 

1.  Ne rečiau kaip kas penkerius metus Komisija persvarsto priedus atsižvelgdama į 

mokslo bei technikos pažangą. Jai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus pagal 9c straipsnį, kuriais pritaikomi priedai siekiant atsižvelgti į tokią 

pažangą.  

2.  Komisija viešai skelbia priežastis, dėl kurių ji nusprendė iš dalies keisti priedus arba 

jų nekeisti, nurodydama atitinkamas mokslines ataskaitas. [39 pakeit.] 

9c straipsnis 

Naudojimasis įgaliojimais 

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame 

straipsnyje nustatytų sąlygų.  

 

2.  Įgaliojimai priimti 9b straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo …*. Komisija parengia ataskaitą dėl 

įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų 

laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pat 

trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba 

pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams 

iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.  



  

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 9b straipsnyje 

nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame 

sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 

paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą 

dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui. 

4.  Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos 

Parlamentui ir Tarybai.  

 

5.  Pagal 9b straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du 

mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui arba Tarybai dienos nei 

Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 

laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad 

jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 

laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [40 pakeit.] 

9d straipsnis 

Informacijos ir ataskaitų teikimas 

1.  Valstybės narės imasi priemonių, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad vartotojai 

gautų tinkamą naujausią informaciją apie žmonėms vartoti skirto vandens kokybę, 

ir jų imasi ne tik tada, kai žmonių sveikatai kylantis pavojus negali būti laikomas 

nereikšmingu. 

 

2.  Visos valstybės narės, kurių vandens tiekimo sistemos yra vietovėse, turinčiose taršos 

radioaktyviosiomis medžiagomis šaltinių (dirbtinės ar gamtinės kilmės), įtraukia 

informaciją apie radioaktyviųjų medžiagų koncentraciją žmonėms vartoti skirtame 

vandenyje į savo kas trejus metus skelbiamas ataskaitas apie žmonėms vartoti skirto 

vandens kokybę, kaip nurodyta Direktyvos 98/83/EB 13 straipsnyje. 

                                                                                                                                                           
*  Šios direktyvos įsigaliojimo data.  



  

3.  Komisija į savo ataskaitą apie žmonėms vartoti skirto vandens kokybę Bendrijoje, 

kaip nurodyta Direktyvos 98/83/EB 13 straipsnyje, įtraukia valstybių narių pateiktus 

duomenis apie radioaktyviąsias medžiagas žmonėms vartoti skirtame vandenyje. 

[41 pakeit.] 

10 straipsnis 

Perkėlimas į nacionalinę teisę  

1.  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 

direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo …* [per vienerius metus nuo 11 

straipsnyje nurodytos dienos; konkrečią datą įrašo Leidinių biuras]. Jos nedelsdamos 

pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą. [42 pakeit.] 

 

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 

nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės 

narės. 

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės 

teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus. 

11 straipsnis 

Įsigaliojimas 

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje. 

12 straipsnis 

Adresatai 

Ši direktyva skirta valstybėms narėms. 

                                                 
*  Dveji metai po šios Direktyvos įsigaliojimo dienos.  



  

Priimta …,  

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas Pirmininkas 

 

I PRIEDAS 

Žmonėms vartoti skirtam vandeniui taikomos radono, tričio parametrų vertės ir kitų 

radioaktyviųjų medžiagų bendrosios indikacinės dozės vertės 

Radioaktyvumas 

Parametras Parametro vertė Matavimo vienetas Pastabos 

Radonas 222 Rn 100 20 Bq/l  

Tritis 100 20 Bq/l  

Bendroji indikacinė 

dozė(gamtinės 

kilmės) 

0,10 mSv per metus (1 pastaba) 

Bendroji indikacinė 

dozė (atsiradusi dėl 

žmonių veiklos) 

0,01 mSv per metus  

1 pastaba. Išskyrus tritį, kalį -40, radoną ir trumpaamžius radono skilimo 

produktus.<BRK>[43 pakeit.] 

 

II PRIEDAS 

Radioaktyviųjų medžiagų stebėjimas 

1. Bendrieji principai ir stebėjimo dažnumas 

Valstybė narė neprivalo privalo stebėti tričio ar radioaktyvumo lygio bei radono lygį 

geriamajame vandenyje, kad nustatytų ir nustatyti gamtinės kilmės radioaktyvumo ir dėl 

žmonių veiklos atsiradusio radioaktyvumo bendrąją indikacinę dozę (BID), jei remdamasi kito 

stebėjimo rezultatais ji žino, jog ir tričio kiekis, ir apskaičiuotoji bendroji indikacinė dozė yra 

gerokai mažesni už parametro vertę. Radono lygio geriamajame vandenyje stebėti nebūtina, jei 

remdamasi kito stebėjimo rezultatais valstybė narė žino, kad radono lygiai yra gerokai mažesni 



  

už parametro vertę. Tokiais atvejais ji išdėsto Komisijai savo sprendimo priežastis ir pateikia 

kito stebėjimo rezultatus. 

Stebėjimas apima etalonines ir periodines analizes.  

 

Etaloninės analizės turi būti atliekamos nagrinėjant prašymą leisti tiekti geriamąjį vandenį. 

Kai vandenį prašoma leisti tiekti jau veikiančiais tinklais, valstybės narės nustato terminus, 

per kuriuos šios analizės turi būti atliktos, atsižvelgdamos į tiekiamo vandens kiekį ir galimos 

rizikos dydį tiek gamtinio radioaktyvumo atveju, tiek dėl žmonių veiklos atsiradusio 

radioaktyvumo atveju. Atliekant etalonines analizes turi būti užtikrinta, kad būtų nustatyti 

visi atitinkami gamtiniai bei dirbtiniai radionuklidai ir nurodytas jų kiekis. 

Gamtinio radioaktyvumo atveju turi būti skaičiais išreikštas bent šių devynių radionuklidų 

aktyvumas: urano 238, urano 234, radžio 226, radono 222, švino 210, polonio 210, radžio 

228 (jei reikia, remiantis tiesioginiu antriniu jo radionuklidu aktiniu 228) ir aktinio 227 (jei 

reikia, remiantis tiesioginiu antriniu jo radionuklidu toriu 227). 

 

Tiriant žmonių veiklos poveikį, turi būti nustatyti galimi taršos šaltiniai ir atsižvelgiant į to 

tyrimo rezultatus sudaromas stebėtinų radionuklidų sąrašas. Be konkretaus stebėjimo, 

susijusio su tyrimo rezultatais, atliekant etaloninę analizę bet kokiu atveju matuojamas tričio, 

anglies 14, stroncio 90 ir plutonio izotopų kiekis, taip pat atliekama analizė pagal gama 

spektrometrijos metodą, leidžianti patikrinti pagrindinių dirbtinių radionuklidų, skleidžiančių 

gama spinduliuotę (visų pirma kobalto 60, jodo 131, cezio 134, cezio 137, americio 241 ir kt.), 

aktyvumą.  

Etaloninių analizių rezultatai turėtų būti naudojami siekiant parengti analizės metodiką, kuri 

turi būti taikoma per stebėsenos laikotarpius. Periodiniai stebėjimai atliekami 4 punkte 

nurodytu audito dažnumu, jeigu negaunami etaloninių analizių rezultatai, dėl kurių 

priemonė gali būti sugriežtinta. [44 pakeit.] 

2. Radonas ir tritis 



  

Radono arba tričio lygis geriamajame vandenyje stebimas tada, kai vandens telkinio baseine yra 

radono arba tričio šaltinis ir remiantis kitų priežiūros programų ar tyrimų rezultatais negalima 

įrodyti, kad radono arba tričio kiekis yra gerokai mažesnis už parametro rodiklio vertę, kuri lygi 

100 Bq/l. Jei radono arba tričio lygį stebėti reikia, mėginiai imami audito dažnumu. 

 

3. Bendroji indikacinė dozė 

Bendroji indikacinė dozė geriamajame vandenyje stebima tada, kai vandens telkinio baseine yra 

dirbtinis radioaktyvumo šaltinis ar suaktyvėja gamtinio radioaktyvumo šaltinis ir remiantis kitų 

priežiūros programų ar tyrimų rezultatais negalima įrodyti, kad bendroji indikacinė dozė yra 

gerokai mažesnė už jos parametro rodiklio vertę, kuri yra lygi 0,1 mSv per metus. Jei reikia 

stebėti dirbtinių radionuklidų lygį, mėginiai imami lentelėje nurodytu audito dažnumu. Jei 

reikia stebėti gamtinių radionuklidų lygį, valstybės narės stebėjimo dažnumą nustato 

atsižvelgdamos į visą turimą informaciją apie laikinus gamtinių radionuklidų lygio svyravimus 

skirtingų rūšių vandenyje. Atsižvelgiant į tikėtinus svyravimus, stebėjimo dažnumas gali skirtis 

– nuo vieno išmatavimo patikros iki mėginių ėmimo audito dažnumu. Jei gamtinio 

radioaktyvumo lygį reikia tirti tik vieną kartą, pakartotinę patikrą reikia atlikti bent tuo atveju, 

kai įvyksta bet kokių su tiekimu susijusių pokyčių, kurie galėtų turėti poveikį radionuklidų 

koncentracijai geriamajame vandenyje.  

 

Jei siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršijama parametro vertė, taikomi radionuklidų šalinimo iš 

geriamojo vandens metodai, mėginiai imami audito dažnumu. 

Jei, siekiant užtikrinti atitiktį šiai direktyvai, remiamasi ne šio punkto pirmoje pastraipoje 

nurodytų reikalaujamų priežiūros programų ar tyrimų, o kitų priežiūros programų ar tyrimų 

rezultatais, valstybė narė išdėsto Komisijai savo sprendimo priežastis ir pateikia atitinkamus tų 

stebėjimo programų ar tyrimų rezultatus. [45 pakeit.] 

4. Mėginių ėmimo dažnumas (atitinkantis audito dažnumą) nustatomas šioje lentelėje:  

 



  

LENTELĖ  

Žmonėms vartoti skirto vandens, tiekiamo iš skirstomojo tinklo, mėginių ėmimo dažnumas 

(atitinkantis audito dažnumą)  

Vandens tiekimo subjekto 

teritorijoje per dieną 

paskirstomo ar patiekiamo 

vandens tūris 

(1 ir 2 pastabos) 

m³ 

Mėginių skaičius 

per metus 

(3 pastaba) 

≤ 100 (4 pastaba) 

> 100 ≤ 1 000 1 

> 1 000 ≤ 10 000 1 

ir 1 papildomas mėginys 

kiekvienai 3 300 m³ per dieną 

dydžio 

tiekiamo vandens bendrojo 

tūrio daliai 

> 10 000 ≤ 100 000 3 

ir 1 papildomas mėginys 

kiekvienai 10 000 m³ per 

dieną dydžio 

tiekiamo vandens bendrojo 

tūrio daliai 

> 100 000 10 

ir 1 papildomas mėginys 

kiekvienai 25 000 m³ per 

dieną dydžio 

tiekiamo vandens bendrojo 

tūrio daliai 

 

 

1 pastaba. Vandens tiekimo objekto teritorija yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje 

žmonėms vartoti skirtas vanduo tiekiamas iš vieno ar daugiau vandens tiekimo šaltinių ir 

kurioje vandens kokybė gali būti laikoma beveik vienoda. 



  

2 pastaba. Tūris apskaičiuojamas kaip vienerių kalendorinių metų vidurkis. Mažiausiam 

mėginių ėmimo dažnumui nustatyti, valstybė narė gali remtis vandens tiekimo objekto 

teritorijos gyventojų skaičiumi, o ne vandens tūriu, vadovaudamasi prielaida, kad vienas 

žmogus per dieną suvartoja 200 l vandens, jeigu atitinkamas vanduo neparduodamas arba 

netiekiamas už atitinkamos teritorijos ribų. [46 pakeit.] 

3 pastaba. Mėginių skaičius turėtų būti kuo tolygiau paskirstytas laiko ir vietos atžvilgiu. 

4 pastaba. Mėginių ėmimo dažnumą nustato atitinkama valstybė narė. 

 

III PRIEDAS 

Mėginių ėmimo ir tyrimo metodai 

1. Gamtinis radioaktyvumas 

1 1.1. Atrankinė patikra atitikčiai bendrosios indikacinės dozės (BID) parametro vertei 

nustatyti, kai radioaktyvumas yra gamtinis. 

Stebėdamos bendrosios indikacinės dozės parametro rodiklio vertę, valstybės narės atrankinės 

patikros būdu gali tirti bendrą alfa taikyti aptikimo metodus, skirtus vandeniui, kuriame gali 

būti viršyta BID ir bendrą beta aktyvumą, išskyrus tritį, kalį K-40, radoną ir trumpaamžius 

radono skilimo produktus dėl kurio turi būti atliktos išsamesnės analizės, nustatyti. Valstybės 

narės turi įrodyti, kad taikant pasirinktą metodą negaunamas klaidingas neigiamas 

rezultatas (vanduo laikomas atitinkančiu BID, nors jį vartojant gaunami dozės dydžiai 

didesni už parametro vertę, lygią 0,1 mSV per metus). Taikant stebėjimo metodiką, 

atsižvelgiama į vandens radiologinio apibūdinimo analizių rezultatus. [47 pakeit.] 

 

Jei bendro alfa ir bendro beta aktyvumo vertės yra atitinkamai mažesnės už 0,1 Bq/l ir 1,0 Bq/l, 

valstybė narė gali daryti prielaidą, kad bendrosios indikacinės dozės parametro rodiklio vertė 

yra mažesnė už 0,1 mSv per metus ir nereikia atlikti radiologinio tyrimo, nebent iš kitų 

informacijos šaltinių žinoma, kad tiekiamame vandenyje yra konkrečių radionuklidų, dėl kurių 

bendrosios indikacinės dozės parametro rodiklio vertė gali viršyti 0,1 mSv per metus. Valstybės 

narės, norinčios taikyti aptikimo metodus, pagrįstus bendro alfa ir bendro beta aktyvumo 

matavimu, turi ypač atkreipti dėmesį į galimas metrologines ribas (pavyzdžiui, 

neatsižvelgiama į silpną beta spinduliuotę), teisingai pasirinkti orientacinę vertę, kurios 



  

nepasiekus vanduo laikomas tinkamu, ypač bendro beta aktyvumo atveju, ir atsižvelgti į 

bendrą alfa ir beta aktyvumo poveikį. [48 pakeit.] 

Jei bendras alfa aktyvumas viršija 0,1 Bq/l arba bendras beta aktyvumas viršija 1,0 Bq/l, reikia 

atlikti konkretiems radionuklidams nustatyti skirtą tyrimą. Atsižvelgdamos į visą turimą 

informaciją apie galimus radioaktyvumo šaltinius, valstybės narės nustato, kurių radionuklidų 

lygį reikia matuoti. Kadangi didelis tričio kiekis gali reikšti, kad vandenyje yra kitų dirbtinių 

radionuklidų, paėmus mėginį kartu turėtų būti išmatuotas tričio, bendro alfa ir bendro beta 

aktyvumo lygis.  

 

Valstybės narės gali nuspręsti vietoj pirmiau aptartos bendro alfa ir bendro beta aktyvumo 

atrankinės patikros naudoti kitus patikimus radionuklidų atrankinės patikros būdus, skirtus 

radioaktyvumo lygiui geriamajame vandenyje nustatyti. Jei vienos rūšies aktyvumo 

koncentracija viršija nustatytos etaloninės koncentracijos lygį daugiau kaip 20 % arba tričio 

koncentracija viršija nustatytą 100 Bq/l parametro vertę, reikia atlikti papildomą radionuklidų 

tyrimą. Atsižvelgdamos į visą turimą informaciją apie galimus radioaktyvumo šaltinius, 

valstybės narės nustato, kurių radionuklidų lygį reikia matuoti. 

1.1.1. Orientacinės vertės pasirinkimas 

Bendro beta aktyvumo arba bendro likutinio beta aktyvumo (atėmus kalio 40 aktyvumą) 

atveju taikant 1 Bq/l orientacinę vertę nebūtinai užtikrinama, kad laikomasi 0,1 mSv per 

metus parametro vertės. Valstybės narės turi patikrinti švino 210 ir radžio 228 – dviejų 

radionuklidų, skleidžiančių beta spinduliuotę, kurios radiacinis toksiškumas labai didelis, – 

radioaktyvumą. Suaugusio vartotojo atveju bendroji indikacinė 0,1 mSv per metus dozė 

pasiekiama, kai vandens radioaktyvumas yra 0,2 Bq/l (bendras radžio 228 ir švino 210 

aktyvumas), t. y. penktadalis orientacinės vertės, lygios 1 Bq/l; kritinės jaunesnių negu vienų 

metų vaikų grupės atveju BID pasiekiama, kai radžio 228 aktyvumas yra apie 0,02 Bq/l arba 

švino 210 aktyvumas – apie 0,06 Bq/l, jeigu per dieną sunaudojama 55 cl vandens. 

 

Bendro alfa aktyvumo atveju valstybės narės turi patikrinti polonio 210 aktyvumą, nes 

taikant 0,1 Bq/l orientacinę vertę nebūtinai užtikrinama, kad laikomasi 0,1 mSv per metus 



  

parametro vertės. Kritinės jaunesnių negu vienų metų vaikų grupės atveju bendroji 

indikacinė dozė viršijama, kai polonio 210 radioaktyvumas siekia 0,02 Bq/l, t. y. penktadalį 

orientacinės vertės, lygios 0,1 Bq/l, jeigu per dieną sunaudojama 55 cl vandens. [49 pakeit.] 

1.1.2. Atsižvelgimas į bendrą alfa ir beta aktyvumo poveikį  

BID nustatoma remiantis dozėmis, kurias skleidžia visi vandenyje esantys radionuklidai 

neatsižvelgiant į tai, ar jie skyla į alfa, ar į beta produktus. Todėl siekiant įvertinti, ar BID 

viršyta, bendro alfa ir beta aktyvumo stebėjimo rezultatai turi būti nagrinėjami bendrai.  

Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi šios formulės:  

bendras alfa aktyvumas / bendra orientacinė alfa vertė + bendras beta aktyvumas / bendra 

orientacinė beta vertė < 1. [50 pakeit.] 

 

2. 1.2. BID apskaičiavimas 

BID – tai per metus į organizmo vidų patekusių visų rūšių – tiek gamtinės, tiek dirbtinės kilmės 

– gamtinių radionuklidų, kurių aptikta tiekiamame vandenyje, kaupiamoji efektinė dozė, 

išskyrus tritį, kalį K-40, radoną ir trumpaamžius radono skilimo produktus. BID apskaičiuojama 

atsižvelgiant į tūrinį radionuklidų koncentraciją radioaktyvumo rodiklį ir Direktyvos 

96/29/Euratomas III priedo A lentelėje nustatytus suaugusiesiems taikomus dozės koeficientus 

arba naudojant valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintą naujausią informaciją. Ši 

dozė apskaičiuojama didžiausią poveikį patiriančiai gyventojų grupei, vadinamai kritine 

grupe, remiantis Komisijos parengtais standartinio vartojimo duomenimis. Gamtinių 

radionuklidų atveju kritinę grupę sudaro jaunesni negu vienų metų vaikai. Jei toliau 

pateikiama formulė yra teisinga, valstybės narės gali daryti prielaidą, kad BID parametro 

rodiklio vertė yra mažesnė už 0,1 mSv per metus ir kad tolesnių tyrimų atlikti nereikia: 

[51 pakeit.] 
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čia:  

Ci(obs) = stebima i radionuklido koncentracija, 



  

Ci(ref) = etaloninė i radionuklido koncentracija, 

 n = aptiktų radionuklidų skaičius. 

 

Jei formulė neteisinga, laikoma, kad parametro vertė yra viršyta tik tuo atveju, kai panašios 

radionuklidų aktyvumo koncentracijos nuolat nustatomos visus metus turi būti atliekamos 

papildomos analizės, siekiant įsitikinti gautų rezultatų reprezentatyvumu. Kuo labiau viršyta 

parametro vertė, tuo trumpesni turi būti patikrinimo terminai. Valstybės narės nustato, kiek 

mėginių būtina imti pakartotinai, taip pat nustato terminus, kurių reikia laikytis kad 

išmatuotos vertės atspindėtų metinę vidutinę aktyvumo koncentraciją būtų įsitikinta, ar 

nustatyta BID parametro vertė iš tikrųjų viršyta. [52 pakeit.] 

Etaloninės gamtinės kilmės radioaktyvumo koncentracijos geriamajame vandenyje1 

Kilmė Nuklidas Etaloninė  

koncentracija 
Kritinis amžius 

 

Gamtinė 

U-2382 3,0 Bq/l 1,47 Bq/l 
< 1 metai 

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

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

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

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

Po-210 0,1 Bq/l 0,02 Bq/l 
< 1 metai 

 

 

 

Dirbtinė 

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 Šioje lentelėje pateikti dažniausiai aptinkami gamtiniai ir dirbtiniai radionuklidai Kitų 

radionuklidų etalonines koncentracijas galima apskaičiuoti naudojant Direktyvos 

96/29/Euratomas III priedo A lentelėje nustatytus suaugusiesiems taikomus dozės koeficientus 

arba valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintą naujausią informaciją ir 

vadovaujantis prielaida, kad per metus suvartojama 730 litrų vandens. Koncentracija turi būti 

apskaičiuojama didžiausią poveikį patiriančiai amžiaus grupei, užtikrinant, kad būtų 

laikomasi bendrosios indikacinės dozės, lygios 0,1 mSv, nesvarbu, koks vartotojų amžius. 

Komisija parengia nuostatas, susijusias su įvairioms amžiaus grupėms priskiriamų asmenų 

vandens vartojimu. 

2 Viename gamtinio urano miligrame (mg) yra 12,3 Bq U-238 ir 12,3 Bq U-234. Iš šioje 

lentelėje pateiktų duomenų matyti tik radiologinės urano savybės, bet ne jo cheminis 

nuodingumas. [53 pakeit.] 

 

2a. Žmonių veiklos radiologinis poveikis 

Remdamosi surinkta informacija apie galimus antropogeninio radioaktyvumo šaltinius, 

valstybės narės nustato, kurių radionuklidų lygį reikia matuoti. 

2a.1. Tričio stebėjimas 

Konkreti analizė tričio lygiui nustatyti atliekama kaip etaloninės analizės dalis, taip pat kai 

reikia vykdyti periodinį šio parametro stebėjimą. Didesnis už 10 Bq/l radioaktyvumas rodo, 

kad yra nukrypimas nuo normos, kurio kilmę reikia nustatyti ir kuris gali reikšti, kad yra kitų 

dirbtinių radionuklidų. 20 Bq/l parametro vertė – tai riba, kurią viršijus būtina nustatyti 

taršos kilmę ir informuoti visuomenę. Etaloninė koncentracija, atitinkanti 0,01 mSv per 

metus parametro vertę, yra 680 Bq/l (500 Bq/l, jeigu atsižvelgiama į negimusį vaiką). 

 

2a.2. BID, susijusios su žmonių veikla, apskaičiavimas 

BID – per metus į organizmo vidų patekusių visų antropogeninės kilmės radionuklidų, kurių 

aptikta geriamajame vandenyje, įskaitant tritį, kaupiamoji efektinė dozė. 

BID apskaičiuojama atsižvelgiant į radionuklidų radioaktyvumą ir Direktyvos 

96/29/Euratomas III priedo A lentelėje nustatytus dozės koeficientus arba naudojant 

valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintą naujausią informaciją. Ši dozė 

apskaičiuojama didžiausią poveikį patiriančiai gyventojų grupei, vadinamai kritine grupe, 

remiantis Komisijos parengtais standartinio vartojimo duomenimis. 



  

Valstybės narės gali naudoti etaloninę koncentraciją, atitinkančią 0,01 mSv per metus 

pasiektą parametro vertę. Šiuo atveju, jei laikomasi toliau pateikiamos formulės, valstybės 

narės gali daryti prielaidą, kad parametro vertė neviršyta ir kad tolesnių tyrimų atlikti 

nereikia: 
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šioje formulėje: 

Ci(obs) = stebima i radionuklido koncentracija, 

Ci(ref) = etaloninė i radionuklido koncentracija, 

n = aptiktų radionuklidų skaičius. 

Jei ši formulė neteisinga, nedelsiant turi būti atliekamos papildomos analizės, siekiant 

patikrinti gautų rezultatų teisingumą ir nustatyti taršos kilmę. [54 pakeit.] 

 

Etaloninė antropogeninės kilmės radioaktyvumo koncentracija geriamajame vandenyje1 

 

 Nuklidas Etaloninė 

koncentracija 

Kritinis amžius 

 H3 680 Bq/l/500 Bq/l 2–7 metai / 

negimęs vaikas 

 C-14 21 Bq/l 2-7 metai  

 Sr-90 0.22 Bq/l < 1 metai 

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

 Am-241 0.013 Bq/l < 1 metai 

 Co-60 0.9 Bq/l < 1 metai 

 Cs-134 0.7 Bq/l Suaugęs asmuo  

 Cs-137 1.1 Bq/l Suaugęs asmuo 

 I-131 0.19 Bq/l 1–2 metai 

 
1 Šioje lentelėje pateikti dažniausiai aptinkami dirbtiniai radionuklidai. Kitų radionuklidų 

etaloninę koncentraciją galima apskaičiuoti naudojant Direktyvos 96/29/Euratomas III 



  

priedo A lentelėje nustatytus dozės koeficientus arba atitinkamos valstybės narės 

kompetentingų institucijų patvirtintą naujausią informaciją. Koncentracija turi būti 

apskaičiuojama didžiausią poveikį patiriančiai amžiaus grupei, užtikrinant, kad būtų 

laikomasi bendrosios indikacinės dozės, lygios 0,1 mSv, nesvarbu, koks vartotojų amžius. 

Komisija parengia nuostatas, susijusias su įvairioms amžiaus grupėms priskiriamų asmenų 

vandens vartojimu.  

[55 pakeit.] 

 

 

3. Tyrimo tinkamumo požymiai ir metodai 

Toliau pateiktų radioaktyvumo parametrų nustatymo tyrimų tinkamumo požymiai yra tokie: 

naudojant atitinkamą tyrimo metodą turi būti galima nustatyti bent koncentracijas, kurių vertė, 

atsižvelgiant į nurodytą aptikimo ribą, būtų lygi parametro vertei.  

Parametrai Nuklidas 
Aptikimo riba 

(1 pastaba) 
Pastabos 

Radonas 10 Bq/l 2 ir 3 pastabos 

Tritis 10 Bq/l 2 ir 3 pastabos 

Bendras alfa aktyvumas 

Bendras beta aktyvumas  

0,04 Bq/l 

0,4 Bq/l 

2 ir 4 pastabos 

2 ir 4 pastabos 

U-238 0,02 Bq/l 2 ir 6 pastabos 

U-234 0,02 Bq/l 2 ir 6 pastabos 

Ra-226 0,04 Bq/l 2 pastaba 

Ra-228 0,08 0,01 Bq/l 2 ir 5 pastabos 

Pb-210 0,02 Bq/l 2 pastaba 

Po-210 0,01 Bq/l 2 pastaba 

C-14 20 Bq/l 2 pastaba 

Sr-90 0,4 0,1Bq/l 2 pastaba 

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

Am-241 0,06 0,01 Bq/l 2 pastaba 

Co-60 0,5 0,1Bq/l 2 pastaba 



  

Cs-134 0,5 0,1Bq/l 2 pastaba 

Cs-137 0,5 0,1Bq/l 2 pastaba 

I-131 0,5 0,1Bq/l 2 pastaba 

1 pastaba. Aptikimo riba apskaičiuojama pagal ISO 11929-7 standarto „Aptikimo riba 

apskaičiuojama pagal ISO 11929-7 standartą „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“. 

2 pastaba. Pagal ISO matavimų neapibrėžties nurodymo gaires (angl. ISO Guide for the 

Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Ženeva, pirmasis leidimas 1993 m., pataisytas 

ir perspausdintas 1995 m.) matavimų neapibrėžtis apskaičiuojama ir pateikiama kaip pilnoji 

(angl. complete) standartinė neapibrėžtis arba kaip išplėstinė (angl. expanded) standartinė 

neapibrėžtis, kuriai taikomas išplėtimo koeficientas 1,96 

 

3 pastaba. Radono ir tričio aptikimo riba – 10 50 % parametro vertės, kuri yra lygi 100 20 

Bq/l. 

4 pastaba. Bendro alfa ir bendro beta aktyvumo aptikimo riba – 40 % atrankinės patikros 

verčių, kurios atitinkamai yra lygio 0,1 ir 1,0 Bq/l.<BRK>Šios vertės gali būti taikomos tik 

atmetus didelį radionuklidų, kurių radiologinis toksiškumas labai didelis (švino 210, 

radžio 228 ir polonio 210), radioaktyvumą.  

5 pastaba. Ši aptikimo riba taikoma tik įprastinėms patikroms; tiriant naują vandens tiekimo 

šaltinį, kuriame, kaip manoma, Ra-228 viršija 20 % etaloninės koncentracijos, per pirmą 

patikrą matuojant Ra-228 nuklidų kiekį aptikimo riba yra lygi 0,02 Bq/l. Tai taikoma ir tuo 

atveju, kai reikalinga pakartotinė patikra. 

6 pastaba. Žema U aptikimo ribos vertė nustatyta atsižvelgiant į urano cheminį 

nuodingumą.<BRK>[56 pakeit.] 

 


