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Uue direktiivi loomise algus

Euroopa kodanikualgatus „Right2Water“ → avalik 
konsultatsioon → kehtiva DWD ülevaatamine 

Kindlaks määrati neli täiustamist vajavat valdkonda: 

• kvaliteedipõhiste parameetrite väärtuste loetelu, 

• riskipõhise käsitluse vähene kasutamine, 

• tarbijate teavitamist käsitlevad ebatäpsed sätted ning 

• olmeveega kokku puutuvate materjalide heakskiitmise 
süsteemide lahknevused ja mõju, mida see võib 
avaldada inimeste tervisele



DWD suurimad
muudatused



1. Uued parameetrid ja/või piirsisaldused WHO soovituste põhjal (edc-d, 

kloraat ja klorit, haloäädikhapped, mikrotsüstiin, PFASid, uraan, somaatilised 

kolifaagid)

+ jälgimisnimekirja mehhanism (mikroplast, EDC, ravimid jm ilmnevad 

ühendid).

2. Veeohutuse põhise riskihindamise käsitluse sissetoomine joogivee 

järelevalves (alates veevõtu valgalast, veevarustussüsteemidest, kuni 

kraani otsani)

3. Joogiveega kokkupuutuvate kontaktmaterjalide hügieeninõuded

4. Juurdepääsu parandamine joogiveele, sh avalikkuse läbipaistvam 

informeerimine joogiveega varustamisest ja joogivee kvaliteedist 



Direktiivi sihtgrupid toidukäitluse ja 
toiduohutuse kontekstis

• Oma joogivee allikaga toidukäitlejad

• toidukäitlejad, kes kasutavad toidu käitlemisel 

ühisveevärgi (nt Tallinna Vesi) vett

• pudelivee (joogivee) tootjad

• allikavee tootjad

• Ei puuduta loodusliku mineraalvee tootjaid 

(kehtivad mineraalvee nõuded)



Artikkel 2 - mõisted

1) „olmevesi“ –

a) vesi, algkujul või pärast töötlemist, mis on mõeldud joomiseks, keetmiseks,
toiduvalmistamiseks ja muudeks olmeotstarveteks nii avalikes kui
eravaldustes, olenemata vee päritolust ning sellest, kas veevarustus toimub
jaotusvõrgu kaudu, vett antakse tsisternist või on vesi villitud pudelitesse
või mahutitesse; hõlmatud on ka allikavesi;

b) vesi, mida toidukäitlemisettevõtja kasutab toiduks mõeldud toodete või
ainete tootmiseks, töötlemiseks, säilitamiseks või turustamiseks;



Artikkel 3 - erandid

olmevee, mis pärineb isiklikust veevarustusest jõudlusega keskmiselt
alla 10 m3 ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, välja
arvatud juhul, kui selle veega varustamine toimub äri- või avalik-
õigusliku tegevuse raames.

Erand ei kehti toidukäitlejate suhtes, kes ühtlasi tegutsevad joogivee
käitlejana ja toimub majandustegevus.

3. Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi kohaldamisalast
välja jätta:



Artikkel 3 - erandid

6. Veekäitlejate suhtes, kes tarnivad keskmiselt 

alla 10 m3 ööpäevas või teenindavad alla 50 

inimese äri- või avalik-õigusliku tegevuse 

raames, kohaldatakse üksnes käesoleva direktiivi 

artikleid 1–6 ning 13, 14 ja 15 ning asjakohaseid 

lisasid.



Artikkel 3 - erandid

5. Liikmesriigid võivad vabastada toidukäitlejad käesoleva direktiivi

kohaldamisest vee puhul, mida kasutatakse toidukäitlemisettevõttele

iseloomulikel eesmärkidel, kui liikmesriigi pädevad asutused on

veendunud, et vee kvaliteet ei mõjuta tarbimisvalmis toidu ohutust ja

tingimusel, et nende toidukäitlejate veevarustuse puhul järgitakse

asjakohaseid, eelkõige ohuanalüüsi menetluse ja kriitiliste

kontrollpunktide põhimõtetega seotud kohustusi ning asjaomaste liidu

toidualaste õigusaktide kohaseid parandusmeetmeid.



Artikkel 3 - erandid

Liikmesriigid tagavad, et pudelitesse või

mahutitesse villitava olmevee tootjad järgivad

artikleid 1–5 ning I lisa A ja B osa.

I lisa A osas sätestatud miinimumnõudeid

(mikrobioloogilised näitajad) ei kohaldata aga

direktiivis 2009/54/EÜ osutatud allikaveele.



Mida peavad sihtgrupid järgima?

• Oma joogivee allikaga toidukäitlejad – kui ei tegutse joogivee 

käitlejana, siis art 3.5 rakendamisel ei pea direktiivi nõudeid rakendama ja 

pädev asutus (PTA) otsustab näitajate määramise vastavalt toiduohutuse 

regulatsioonile

- kui tegutseb joogivee käitlejana, siis olenevalt veega varustamise 

mahust ja elanike arvust, keda teenindatakse (alla 10m3/50inimest 

või üle selle – vastavalt ainult näitajate määramine või kogu direktiivi 

rakendamine).

• Toidukäitlejad, kes kasutavad toidu käitlemisel teise joogivee 

käitleja (nt Tallinna Vesi) toodetud vett – toidu 

hügieenimääruse (852/2004) kohane näitajate kontroll

• Pudelivee (joogivee) tootjad – peab vastama direktiivile 

artiklitele 1-5 ja I lisa A ja B osa.

• allikavee tootjad – mineraalvee määrust ja DWDs kõike muid 

joogivee kvaliteedinõudeid v.a mikrobioloogiat



Direktiivi ülevõtmise tegevusplaan ja ajakava

2021 – direktiivi jõustumine liikmesriikide suhtes. Alustati ülevõtmise 

analüüsiga teemaplokkide kaupa, selgitati välja enim mõju avaldavad artiklid.

2022 vajalike seaduste ja määruste muudatuste vastuvõtmine ja jõustamine. 

Hetkel on koostamisel veeS muutmise eelnõu, hiljem tulevad määrused (sh 

joogivee määruse nr 61 muutmine).

mais – seaduseeelnõu EIS ringi kooskõlastamisele

suve lõpp/sügis – määruste eelnõu EIS ring

Partnerid ja huvitatud osapooled:

Ministeeriumid (sh MeM, PTA), ametid, EVEL, joogivee käitlejad (sh 

toidukäitlejad), ELVL, jt

Ülevõtmise tähtaeg 12.01.2023
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