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Määrus kehtestatakse veeseaduse§ 76 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

 Määrusega kehtestatakse:
 1)  prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike
ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid
pinnaveekogumite keemilise seisundi hindamiseks;
 2)  ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused eesmärgiga koguda andmeid ainete edaspidise prioriteetseks
tunnistamise toetamiseks;
 3)  vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused pinnaveekogumite ökoloogilise
seisundi hindamiseks.

§ 2. Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri

 Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri on järgmine:
Number CASi number1 EÜ number2 Prioriteetse

aine nimetus3
Prioriteetne
ohtlik aine

(1) 15972-60-8 240-110-8 alakloor  
(2) 120-12-7 204-371-1 antratseen X
(3) 1912-24-9 217-617-8 atrasiin  
(4) 71-43-2 200-753-7 benseen  
(5) ei kohaldata ei kohaldata bromodifenüüleetrid X4

(6) 7440-43-9 231-152-8 kaadmium ja selle
ühendid

X

(7) 85535-84-8 287-476-5 kloroalkaanid, C10–13 X
(8) 470-90-6 207-432-0 klorofenvinfoss  
(9) 2921-88-2 220-864-4 kloropürifoss

(etüülkloropürifoss)
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(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-dikloroetaan  
(11) 75-09-2 200-838-9 diklorometaan  
(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etüül-

heksüül)ftalaat
(DEHP)

X

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuroon  
(14) 115-29-7 204-079-4 endosulfaan X
(15) 206-44-0 205-912-4 fluoranteen  
(16) 118-74-1 204-273-9 heksaklorobenseen X
(17) 87-68-3 201-765-5 heksaklorobutadieen X
(18) 608-73-1 210-168-9 heksaklorotsükloheksaan X
(19) 34123-59-6 251-835-4 isoproturoon  
(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid  
(21) 7439-97-6 231-106-7 elavhõbe ja selle

ühendid
X

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleen  
(23) 7440-02-0 231-111-4 nikkel ja selle

ühendid
 

(24) ei kohaldata ei kohaldata nonüülfenoolid X5

(25) ei kohaldata ei kohaldata oktüülfenoolid6  
(26) 608-93-5 210-172-0 pentaklorobenseen X
(27) 87-86-5 201-778-6 pentaklorofenool  
(28) ei kohaldata ei kohaldata polüaromaatsed

süsivesinikud (PAH)7
X

(29) 122-34-9 204-535-2 Simasiin  
(30) ei kohaldata ei kohaldata tributüültina ühendid X8

(31) 12002-48-1 234-413-4 triklorobenseenid  
(32) 67-66-3 200-663-8 triklorometaan

(kloroform)
 

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliin X
(34) 115-32-2 204-082-0 Dikofool X
(35) 1763-23-1 217-179-8 perfluorooktaansulfoonhape

ja selle derivaadid
(PFOS)

X

(36) 124495-18-7 ei kohaldata kinoksüfeen X
(37) ei kohaldata ei kohaldata dioksiinid ja

dioksiinisarnased
ühendid

X9

(38) 74070-46-5 277-704-1 aklonifeen  
(39) 42576-02-3 255-894-7 Bifenoks  
(40) 28159-98-0 248-872-3 Tsübutriin  
(41) 52315-07-8 257-842-9 tsüpermetriin10  
(42) 62-73-7 200-547-7 diklorofoss  
(43) ei kohaldata ei kohaldata heksabromotsüklododekaanid

(HBCDD)
X11

(44) 76-44-8/1024-57-3 200-962-3/213-831-0 heptakloor ja
heptakloorepoksiid

X

(45) 886-50-0 212-950-5 Terbutriin  

   1CAS: Chemical Abstract Service.
   2EÜ number: Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu (EINECS) või Euroopa uute keemiliste ainete
loetelu (ELINCS) number.
   3Ainete rühma korral, kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, võetakse arvesse üks tüüpiline esindaja.
   4Üksnes tetra-, penta-, heksa- ja heptabromodifenüüleeter (CASi numbrid vastavalt 40088-47-9, 32534-81-9,
36483-60-0, 68928-80-3).
   5Nonüülfenool (CASi nr 25154-52-3, EÜ nr 246-672-0), sealhulgas isomeerid 4-nonüülfenool (CASi
nr 104-40-5, EÜ nr 203-199-4) ja 4-nonüülfenool (hargnenud) (CASi nr 84852-15-3, EÜ nr 284-325-5).
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   6Oktüülfenool (CASi nr 1806-26-4, EÜ nr 217-302-5), sealhulgas isomeer 4-(1,1',3,3'-tetrametüülbutüül)-
fenool (CASi nr 140-66-9, EÜ nr 205-426-2).
   7Sealhulgas benso(a)püreen (CASi nr 50-32-8, EÜ nr 200-028-5), benso(b)fluoranteen (CASi nr 205-99-2,
EÜ nr 205-911-9), benso(g,h,i)perüleen (CASi nr 191-24-2, EÜ nr 205-883-8), benso(k)fluoranteen (CASi
nr 207-08-9, EÜ nr 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)püreen (CASi nr 193-39-5, EÜ nr 205-893-2) ja välja arvatud
antratseen, fluoranteen ja naftaleen, mis on loetletud eraldi.
   8Sealhulgas tributüültina-katioon (CASi nr 36643-28-4).
   9Viitab järgmistele ühenditele:
   – seitsmele polüklooritud dibenso-p-dioksiinile (PCDDd): 2,3,7,8-T4CDD (CASi nr 1746-01-6), 1,2,3,7,8-
P5CDD (CASi nr 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CASi nr 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CASi
nr 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CASi nr 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CASi nr 35822-46-9),
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CASi nr 3268-87-9);
   – kümnele polüklooritud dibensofuraanile (PCDFd): 2,3,7,8-T4CDF (CASi nr 51207-31-9), 1,2,3,7,8-
P5CDF (CASi nr 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CASi nr 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CASi
nr 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CASi nr 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CASi nr 72918-21-9),
2,3,4,6,7,8-H6CDF (CASi nr 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CASi nr 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
(CASi nr 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CASi nr 39001-02-0);
   – kaheteistkümnele dioksiinisarnasele polüklooritud bifenüülile (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77,
CASi nr 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CASi nr 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CASi
nr 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CASi nr 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CASi
nr 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CASi nr 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CASi
nr 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CASi nr 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CASi
nr 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CASi nr 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CASi
nr 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CASi nr 39635-31-9).
   10CAS 52315-07-8 viitab tsüpermetriini, alfa-tsüpermetriini (CASi nr 67375-30-8), beeta-tsüpermetriini
(CASi nr 65731-84-2), tetra-tsüpermetriini (CASi nr 71697-59-1) ja tseeta-tsüpermetriini (CASi nr 52315-07-8)
isomeersegule.
   11Viitab järgmistele ainetele: 1,3,5,7,9,11-heksabromotsüklododekaan (CASi nr 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-
heksabromotsüklododekaan (CASi nr 3194-55-6), α-heksabromotsüklododekaan (CASi nr 134237-50-6), β-
heksabromotsüklododekaan (CASi nr 134237-51-7) ja γ-heksabromotsüklododekaan (CASi nr 134237-52-8).

§ 3. Prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna
kvaliteedi piirväärtused

 (1) Prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi
piirväärtused on järgmised:

Nr Aine
nimetus15

CASi
number1

Aasta
keskmine

keskkonna
kvaliteedi

piirväärtus2

maismaa
pinnavees3,

µg/l

Aasta
keskmine

keskkonna
kvaliteedi

piirväärtus2

muus
pinnavees,

µg/l

Suurim
lubatud

keskkonna
kvaliteedi

piirväärtus4

maismaa
pinnavees3,

µg/l

Suurim
lubatud

keskkonna
kvaliteedi

piirväärtus4

muus
pinnavees,

µg/l

Keskkonna
kvaliteedi

piirväärtus
kalades12,

µg/
kg koe

märgkaal

Keskkonna
kvaliteedi

piirväärtus
bentoses

(maismaa
pinnavesi3),

µg/kg
kuivkaal

Keskkonna
kvaliteedi

piirväärtus
bentoses

(muu
pinnavesi),

µg/kg
kuivkaal

Keskkonna
kvaliteedi

piirväärtus
põhjasettes
(maismaa

pinnavesi3),
µg/kg

kuivkaal

Keskkonna
kvaliteedi

piirväärtus
põhjasettes

(muu
pinnavesi),

µg/kg
kuivkaal

(1) alakloor 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7 ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

(2) antratseen120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1 9 160 16 160 16
(3) atrasiin 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0 ei

kohaldata
ei

kohaldata
ei

kohaldata
ei

kohaldata
ei

kohaldata
(4) benseen 71-43-2 10 8 50 50 ei

kohaldata
ei

kohaldata
ei

kohaldata
ei

kohaldata
ei

kohaldata
(5) bromodifenüüleetrid532534-81-9 ei

kohaldata
ei

kohaldata
0,14 0,014 0,0085 1550 310 1550 310

(6) kaadmiumja
selle
ühendid
(olenevalt
vee
karedusklassist)6

7440-43-9≤ 0,08
(klass 1)

0,08
(klass 2)

0,09
(klass 3)

0,15
(klass 4)

0,25
(klass 5)

0,2 ≤ 0,45
(klass 1)

0,45
(klass 2)

0,6
(klass 3)

0,9
(klass 4)

1,5
(klass 5)

≤ 0,45
(klass 1)

0,45
(klass 2)

0,6
(klass 3)

0,9
(klass 4)

1,5
(klass 5)

160 2300 ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata
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(6a) süsiniktetrakloriid756-23-5 12 12 ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

(7) C10-13-
kloroalkaanid8

85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4 ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

990

(8) klorofenvinfoss470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3 ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

(9) kloropürifoss(etüül-
kloropürifoss)

2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1 67 ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

ei
kohaldata

(9a) tsüklodieenpestitsiidid:
aldriin7

dieldriin7

endriin7

isodriin7

Leht 4 / 4 Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetse...


